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Secretaria da educação de 
Taubaté recebe selo do 

programa nacional “todos pela 
educação”.

O Programa Nacional “To-
dos Pela Educação” é uma 
organização da sociedade 
civil que atua desde 2006, 
a fim de garantir educação 
de qualidade. Durante o 
período da pandemia da 
Covid-19, principalmen-
te, a instituição atuou para 
valorizar gestões que prio-
rizam a educação básica.
O programa tem como ob-
jetivo sensibilizar e orien-
tar os municípios sobre a 
importância de priorizar o 
ensino básico e construir 

uma visão sistêmica e de 
longo prazo, que paute os 
avanços educacionais nos 
quatro anos de gestão.
Para atual administração 
da Secretaria de Educação, 
o reconhecimento do selo 
reflete o comprometimen-
to e trabalho conjunto en-
tre Prefeitura, Secretaria, 
escolas, docentes e todos 
os trabalhadores que atu-
am na área de educação, e 
que tanto contribuem para 
os avanços e crescimentos 
do setor no município.

A Prefeitura Municipal de 
Taubaté, através da Secre-
taria de Educação, recebeu 
da instituição nacional 
“Todos pela Educação” o 
‘Selo Compromisso com a 
Educação’, na última sex-
ta-feira (14/01). Concedi-
do pela ONG “Todos pela 
Educação”, o selo é um 
reconhecimento de todo 
o trabalho desenvolvido 
pela atual gestão munici-
pal, que visa priorizar e 
desenvolver ações em prol 
da educação.

Tremembé inicia a 
vacinação pediátrica contra 
a Covid-19 para crianças de 

5 a 11 anos.

Quarta-feira, 19/jan-
sexta-feira, 21/jan
 Das 14h às 17h
Centro de eventos
Modalidade: pedestres
Atenção: nesta semana 
será vacinada apenas 
o grupo de crianças 
de 05 a 11 anos com 
comorbidades, defici-
ências, indíginas e qui-
lombolas.
Confira as comorbida-
des consideradas pelo 
ministério da saúde e 

os critérios de compro-
vação nas artes.
Obrigatório para os 
menores de idade: 
apresentação impressa 
de duas vias do termo 
de autorização preen-
chido e assinado
Termo já disponível no 
link: https://tremembe.
sp.gov.br/termo-de-as-
sentimento-livre-e…/
Obrigatório a apresen-
tação do cpf e/ou car-
tão do sus.

Tremembé inicia a 
vacinação pediatrica 
contra a covid-19 para 
crianças de 5 a 11 anos, 
nesta quarta-feira, 19 
de janeiro, das 14h às 
17h, no centro de even-
tos. Confira o primeiro 
grupo que será vaci-
nado e a programação 
desta semana.
Grupo: crianças com 
comorbidades, defici-
ências, indíginas e qui-
lombolas

Prefeitura de Taubaté 
amplia atendimento 

de triagem nas 
unidades de pronto 

atendimento
vid-19 e o apoio na tria-
gem dos pacientes. 
Para a UPA Central, a ten-
da foi instalada no campo 
de futebol da Unitau, no 
Campus Bom Conselho, 
onde o acesso é pela por-
taria em frente à unidade 
de saúde. 
O espaço fica em funcio-
namento até o dia 12 de 
fevereiro, antes do início 
das aulas. 

Com o atendimento na 
Unitau, a Policlínica Mu-
nicipal, que estava sendo 
utilizada para apoio à UPA 
Central, encerra este tra-
balho de retaguarda e reto-
ma as atividades de rotina. 
Ao todo, sete tendas já 
estão instaladas nas UPAs, 
sendo uma na San Mari-
no, três na Cecap, duas 
na Santa Helena e uma no 
Campus da Unitau.

A Prefeitura de Taubaté, 
através da Secretaria de 
Saúde, instalou mais duas 
tendas para triagem de 
pacientes, sendo uma na 
UPA Central (Pronto So-
corro Municipal) e uma na 
Cecap. 
Elas auxiliam no acolhi-
mento a população que 
busca atendimento nas 
unidades. Nas tendas são 
realizados os testes de Co-
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EXPEDIENTE

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

Livro D-26, FLS. nº 36, Termo nº 7540
Faço saber que pretendem se casar VICTOR CARVALHO DE ABREU ALEIXO FERREIRA e FLAVIA LUCIANA 
DA SILVA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Bra-
sileiro. O habilitante é natural de Tremembé-SP, nascido no dia 19 de novembro de 1993, de estado civil solteiro, de 
profissão funcionário público, residente e domiciliado na Avenida Tremembé, nº 60, Parque Nossa Senhora da Glória, 
Tremembé/SP, filho de FRANCISCO CARLOS ALEIXO FERREIRA, de 64 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na 
data de 21 de janeiro de 1957, residente e domiciliado em Taubaté/SP e de ANA LÚCIA CARVALHO DE ABREU, 
de 63 anos, natural de Cruzeiro/SP, nascida na data de 10 de janeiro de 1959, residente e domiciliada em Tremembé/
SP. A habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 24 de outubro de 1996, de estado civil solteira, de profissão 
recepcionista, residente e domiciliada na Rua Ernesto Narezi, nº 108, Padre Eterno, Tremembé/SP, filha de JOSÉ 
ALVES DA SILVA, 57 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 02 de agosto de 1964, residente e domici-
liado Tremembé/SP e de MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA, 53 anos, natural de Tremembé/SP, nascida 
na data de 09 de abril de 1968, residente e domiciliada 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 36, Termo nº 7541
Faço saber que pretendem se casar WILLIAM CRUÁIA e LAYSLA DA SILVA PEREIRA, aprensentando os do-
cumentos 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 14 de maio de 1988, de estado civil solteiro, de profissão motorista, residente e do-
miciliado na Rua Aparecida, nº 160, Parque Nossa Senhora da Glória, Tremembé/SP, filho de TARIANO GARCIA 
CRUÁIA, de 61 anos, natural de Tenente Portela/RS, nascido na data de 24 de maio de 1960 e de SILVANA APA-
RECIDA DE OLIVEIRA CRUÁIA, de 55 anos, natural de Santa Branca/SP, nascida na data de 12 de setembro de 
1966, ambos residentes e domiciliados em Pindamonhangaba/SP. A habilitante é natural de Cruzília-MG, nascida o 
a 11 de setembro de 1990, de estado civil solteira, de profissão técnica de enfermagem, residente e domiciliada na 
Rua Aparecida, nº 160, Parque Nossa Senhora da Glória, Tremembé/SP, filha de SEBASTIÃO PEREIRA FILHO, de 
65 anos, natural de Minduri/MG, nascido na data de 03 de agosto de 1956, residente e domiciliado em Cruzilia/MG 
e de VERA LÚCIA DA SILVA, de 53 anos, natural de São José dos Campos/SP, nascida na data de 10 de dezembro 
de 1968, residente e domiciliada 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 37, Termo nº 7542
Faço saber que pretendem se casar VICTOR MELLO MATOS e GABRIELLA DE PAIVA FERREIRA, aprensen-
tando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante 
é natural de Caçapava-SP, nascido no dia 23 de outubro de 1992, de estado civil solteiro, de profissão engenheiro 
civil, residente e domiciliado na Avenida Vitória Régia, nº 300, Flor do Vale, Tremembé/SP, filho de JOSÉ CLAU-
DIO DE MATOS, de 62 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 26 de março de 1959 e de IVANI MELLO 
MATOS, de 62 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 30 de abril de 1959, ambos residentes e domiciliados 
em Taubaté/SP. A habilitante é natural de São José dos Campos-SP, nascida no dia 26 de setembro de 1994, de estado 
civil solteira, de profissão publicitária, residente e domiciliada na Rua José Inocêncio Monteiro, nº 14, Jardim dos 
Eucaliptos, Tremembé/SP, filha de ANTONIO CLAUDIO FERREIRA, de 59 anos, natural de Caeté/MG, nascido na 
data de 16 de abril de 1962 e de ANGELA APARECIDA DE PAIVA FERREIRA, de 65 anos, natural de Engenheiro 
Passos/RJ, nascida na data de 11 de dezembro de 1956, 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. 

PUBLICAÇÃO DE DISPENSA - A Prefeitura Municipal de Potim/SP, tor-
na pública a Dispensa de Licitação Nº 007/2022 para LOCAÇÃO DE 1 
(UM) CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, PARA COLETA E TRANS-
PORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS NO MUNICÍPIO DE PO-
TIM pelo valor total de R$ 14.700,00 (quatorze mil e setecentos reais) 
a empresa A.V.S. LOCACOES EIRELI, CNPJ: 15.520.241/0001-39, nos 
termos do Artigo 24, Inciso II, da Lei Nº 8.666/93. Potim, 17 de janeiro de 
2022.  Erica Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal.

Matrículas para 
CMEIs do Centro e 
do Mantiqueira em 
Pindamonhangaba 
começam no dia 20

CMEIs estará aberto a 
partir das 8 horas do dia 
20 (quarta-feira) pelo link 
https://pinda.apus.info/
inscricoes-creche. Para 
preenchimento do cadas-
tro e efetivação da ma-
trícula serão necessários: 
certidão de nascimento 
da criança, carteira de 
vacinação da criança (em 
dia), RG e CPF da mãe ou 
pai ou responsável legal, 
comprovante de endereço, 
extrato atualizado do Au-
xílio Brasil ou de outros 
programas (caso a família 
seja beneficiária), holeri-
tes e/ou comprovantes de 

renda/trabalho de todos os 
membros que compõem a 
renda familiar.
De acordo com a Secreta-
ria de Educação, o critério 
para classificação seguirá 
a seguinte ordem:
Pai ou mãe ou responsável 
legal que exerçam ativida-
de laborativa em jornada 
extensa, jornada de traba-
lho (horas trabalhadas), 
renda per capita, criança 
com diagnóstico de defi-
ciência (física, intelectual, 
TEA, Síndromes e Trans-
tornos), comprovada por 
laudo médico com CID, 
data de inscrição.

A Secretaria de Educação 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba vai abrir, dia 20 
de janeiro, cadastro para 
os alunos interessados nas 
vagas das CMEIs (Centro 
Municipal de Educação 
Infantil) Therezinha Ma-
cedo Pedro de Andrade 
(Centro) e Professora Val-
dira Morgado (Mantiquei-
ra). As unidades de educa-
ção vão funcionar das 7 às 
19 horas e cada uma terá 
capacidade para atender 
160 crianças com idade 
entre 0 e 3 anos.
O cadastro para inscri-
ções paras as vagas das 



pág. 3A Gazata dos Municípios18 de Janeiro 2022

www.tremembeonline.com.br / www.agazetadosmunicipios.com

Restrição de entrada e circulação de 
caminhões em Ilhabela continua até 30 de 

janeiro
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 me-
tros e carga total de até 3 
toneladas. Os veículos que 
não se encaixam na proi-
bição 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 perecí-
veis, combustíveis, ener-
gia elétrica, água, coleta e 
transbordo de lixo, servi-
ço postal, atendimento de 
urgências e emergências, 
socorro mecânico (guin-
cho) e remoção de terra e 
entulho em virtude de de-
sastres naturais. 
A restrição foi implantada 
antes do Natal para con-
tribuir com uma melhor 
mobilidade urbana, con-
siderando o número de vi-
sitantes na cidade em alta 
temporada.

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 sex-
ta a domingo. É proibida a 
entrada de caminhões na 
cidade das 16h de sexta-
-feira às 23h59 de domin-
go. 
Já a circulação desses veí-
culos dentro do município 
fica proibida entre 22h de 
sexta-feira às 23h59 de 
domingo. 

Praça do Araretama de Pinda 
conta com peça de teatro da 

Cia Velhus Novatus neste 
domingo

úne os amigos e prepara 
uma festa para recebê-la. 
Durante o tempo que ante-
cede a chegada de sua es-
posa, Sabino e os amigos 
vão relembrando velhas 
histórias assombradas e 
velhos causos caipiras.
No espetáculo, os atores se 
desdobram em várias per-
sonagens no decorrer da 
trama, além de assumirem 
a função musical cantan-

do, tocando e experimen-
tando diversos instrumen-
tos musicais populares, 
tais como a viola, pandei-
ro, reco-reco de bambu, 
caxixi, agogô, agogô de 
sapucaia e tambores, além 
da experimentação de al-
guns objetos percussivos.
O evento terá duração de 
70 minutos, com entrada 
gratuita e classificação in-
dicativa livre.

A Praça de Eventos do 
bairro Araretama recebe-
rá, no dia 16 de janeiro, às 
19h, a peça de teatro Ve-
lhus Causus, na qual en-
volve muita música e boas 
histórias.
Criado pela Cia. Velhus 
Novatus, a peça conta a 
história de Sabino, que, 
enquanto aguarda o re-
torno de sua esposa Dona 
Lurdinha do hospital, re-

Saúde promove 
atividade de 

prevenção da 
hanseníase

das 10h às 14h, uma 
atividade de conscien-
tização da hanseníase, 
com equipes da saúde 
tirando as dúvidas dos 
munícipes e realizan-
do busca ativa de no-
vos casos da doença 
que acomete, princi-
palmente, a pele e os 
nervos das extremida-
des do corpo. As par-
tes mais afetadas são 
os olhos, as mãos e os 
pés. As manchas ou 
feridas podem ocasio-
nar a perda de pelos na 
região. A hanseníase 
é causada pelo bacilo 
Mycobacterium leprae 
e a transmissão da do-
ença acontece por via 
aérea, quando pacien-
tes sem tratamento eli-
minam os bacilos por 

secreções nasais, gotí-
culas da fala, tosse ou 
espirro.
Como parte da cam-
panha, entre os dias 
17 e 22, profissionais 
da saúde também in-
tensificarão no Cen-
tro de Especialidades 
Médicas as orienta-
ções sobre a hansení-
ase, que tem cura e os 
medicamentos distri-
buídos gratuitamente 
pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS). O tempo 
de tratamento pode va-
riar de 6 a 12 meses. A 
pessoa com sintomas 
suspeitos deve procu-
rar a unidade de saúde 
mais próxima de sua 
residência para diag-
nóstico e tratamento 
adequado.

Manchas brancas ou 
avermelhadas com 
perda de sensibilidade, 
formigamento, fisga-
das ou adormecimento 
de membros são alguns 
dos sintomas da hanse-
níase. Para o combate 
e prevenção da doença, 
a Secretaria de Saúde 
de Ubatuba, por meio 
da Vigilância Epide-
miológica, preparou 
a campanha “Janeiro 
Roxo” para informar a 
população sobre os sin-
tomas e a importância 
do tratamento precoce 
que evita transmissão, 
complicações e defici-
ências.
No próximo dia 22, 
será realizada no Cal-
çadão de Ubatuba, re-
gião central da cidade, 

Prefeitura de Caçapava 
realiza vacinação antirrábica 

nesta terça-feira (18), no 
Residencial Esperança

ser vacinados cães e gatos 
a partir dos três meses de 
idade.
A Vigilância em Zoonoses 
recomenda que os cães 
devem ser conduzidos por 
pessoas com idade e porte 
adequados para o mane-
jo do animal. Importante 
também que o animal es-
teja usando coleira e guia. 
No caso de cães bravos ou 
mordedores, de qualquer 

raça, devem utilizar foci-
nheira apropriada. Já os 
gatos devem ser transpor-
tados em caixas apropria-
das e em segurança.
As pessoas que forem le-
var os seus animais de-
vem continuar mantendo 
as medidas de segurança 
contra a Covid-19, perma-
necendo em distanciamen-
to umas das outras. O uso 
de máscara é obrigatório.

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Saúde/Vigilância em Zoo-
noses, informa que reali-
zará nesta terça-feira, dia 
18, vacinação antirrábica 
para cães e gatos no bairro 
Residencial Esperança. A 
ação ocorrerá na rua Go-
vernador André Franco 
Montoro (frente à praça), 
das 8h às 11h30, ou até o 
término das doses. Podem 
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Matrículas e transferências 
escolares devem ser solicitadas por 

e-mail em Taubaté
ções no salão da Matrícula. 
Os pais ou responsáveis 
por crianças que tiverem 
dúvidas podem entrar em 
contato com a Secretaria de 
Educação pelos telefones: 
3621-4544 ou 3621-5717. 
Já as transferências entre 
as escolas municipais, es-
tas devem ser liberadas no 
início das aulas e poderão 
ser solicitadas diretamente 
na escola onde o aluno está 
matriculado. IMPORTAN-
TE Ao enviar o e-mail para 
solicitacao.matricula@
educacaotaubate.sp.gov.br, 
anexe fotos legíveis dos se-

guintes documentos:
– Certidão de nascimento 
do aluno
– CPF do aluno e do Res-
ponsável
– RG do aluno e do respon-
sável
– Comprovante de residên-
cia ATUAL no nome do res-
ponsável
– Dois números de telefone 
ativos (para comunicação)
As vagas serão ofertadas de 
acordo com a geolocaliza-
ção, entre a residência da 
família e a escola, e a dis-
ponibilidade de vagas nas 
unidades escolares.

A Prefeitura Municipal de 
Taubaté, através da Secre-
taria de Educação informa 
que, devido ao aumento 
de casos de COVID-19 e 
Influenza, os atendimen-
tos para novas matrículas 
e transferências de alunos, 
que estão fora das esco-
las municipais de Taubaté 
passarão a ser somente por 
e-mail: solicitacao.matri-
cula@educacaotaubate.
sp.gov.br. A medida é ne-
cessária uma vez que visa 
preservar a saúde pública, 
de munícipes e de servido-
res, evitando as aglomera-
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Tremembé promove ação 
de vacinação 

antirrábica dos pets no 
Jardim Alberto 

Ronconi na próxima 
terça-feira, (18)

ÇÃO? 
Entre 8h30 às 16h00 
ORIENTAÇÕES PARA O 
ATENDIMENTO: 
Seu cachorrinho deve estar 
preso em guia para ser va-
cinado, o seu gatinho você 
deve levar em caixa de 
transporte, tudo pensando 
na segurança de todos e dos 
bichinhos que serão vacina-
dos.  ALGUNS ANIMAIS 
NÃO PODEM SE VACI-
NAR FIQUE ATENTO!
- Animais com menos de 4 
meses de vida; 

- 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 reali-
zada em outras regiões da 
cidade.
EM CASO DE DÚVIDAS 
OU PARA MAIS INFOR-
MAÇÕES:
Canil Municipal (12) 
3674.3301

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

Prefeitura de Taubaté realiza 
primeiras cirurgias do “mutirão de 

catarata”

ções no salão da Matrícula. 
Os pais ou responsáveis 
por crianças que tiverem 
dúvidas podem entrar em 
contato com a Secretaria de 
Educação pelos telefones: 
3621-4544 ou 3621-5717. 
Já as transferências entre 
as escolas municipais, es-
tas devem ser liberadas no 
início das aulas e poderão 
ser solicitadas diretamente 
na escola onde o aluno está 
matriculado. IMPORTAN-
TE Ao enviar o e-mail para 
solicitacao.matricula@
educacaotaubate.sp.gov.br, 
anexe fotos legíveis dos se-

guintes documentos:
– Certidão de nascimento 
do aluno
– CPF do aluno e do Res-
ponsável
– RG do aluno e do respon-
sável
– Comprovante de residên-
cia ATUAL no nome do res-
ponsável
– Dois números de telefone 
ativos (para comunicação)
As vagas serão ofertadas de 
acordo com a geolocaliza-
ção, entre a residência da 
família e a escola, e a dis-
ponibilidade de vagas nas 
unidades escolares.

A Prefeitura Municipal de 
Taubaté, através da Secre-
taria de Educação informa 
que, devido ao aumento 
de casos de COVID-19 e 
Influenza, os atendimen-
tos para novas matrículas 
e transferências de alunos, 
que estão fora das esco-
las municipais de Taubaté 
passarão a ser somente por 
e-mail: solicitacao.matri-
cula@educacaotaubate.
sp.gov.br. A medida é ne-
cessária uma vez que visa 
preservar a saúde pública, 
de munícipes e de servido-
res, evitando as aglomera-


