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Tremembé sedia o 1º xtreme moto day, aventura
em duas rodas pela serra da mantiqueira

Cidade recebe no dia
20 de março, domingo, um evento para
os amantes da aventura sobre duas rodas.
Evento contará com
duas categorias de trilhas em meio a Serra
da Mantiqueira, a PRO
com 88km e a LIGHT
com 62km de extensão.
Para cada moto inscrita no
‘trilhão’ será doado 1kg
de alimento para a Igreja
São José de Tremembé.
A Estância Turística de
Tremembé possui uma
vocação também para o
ecoturismo e já é famosa entre os trilheiros de
moto por seus percursos
aventureiros que ligam
o centro da cidade até o
alto da Serra da Mantiqueira.
Muito explorada por motoqueiros, essas trilhas
em meio as montanhas
e a mata atlântica são
um cenário ideal para
os amantes da aven-

tura sobre duas rodas.
E, para a felicidade dos
aficionados deste esporte, Tremembé irá sediar
no próximo domingo, 20
de março, o 1º XTREME
MOTO DAY, uma aventura de moto que sairá
do Old West Water Park
e subirá a Serra da Mantiqueira, passando também pelos municípios
de Monteiro Lobato e
Santo Antônio do Pinhal,
e que promete ser recheada de aventura, desafios
e, claro, muito barro.
O vice-prefeito, Beto Tirelli, explica que “Tremembé é muito procurada pelos praticantes deste
esporte, principalmente
pelas belezas naturais e
as trilhas barrentas já traçadas. Para este ‘trilhão’
serão 2 tipos de trajetos:
a categoria PRO, com
88km e um percurso
mais desafiador, e a categoria light, com 62 km”.
Tenho certeza que será

emocionante
participar”, celebra Beto, que
já garantiu sua presença.
Todos que se inscreverem terão direito a camisa oficial, troféu (para os
primeiros inscritos), café
da manhã, almoço tropeiro e apoio na trilha.
As inscrições podem
ser realizadas pela página oficial no instagram @xtrememotoday
ou pelo WhatsApp (12)
9 9147-2975 mediante taxa de R$ 80,00 e a
doação de 1 kg de alimentos não perecíveis.
Dados
do
evento:
Largada:
domingo,
20 de março, às 9h.
Ponto de partida/chegada: Old West Water
Park,
Tremembé-SP
Realização:
Xtreme
Sports
Porta-vozes disponíveis:
Beto Tirelli, vice-prefeito de Tremembé ou Alexandre Calil, secretário
de Turismo e Cultura

Tremembé prorroga o pagamento com
desconto da primeira parcela ou cota
única do seu IPTU até o dia 31 de março.

Agora você tem até o dia
31 de março para realizar
o pagamento da primeira
parcela ou da cota única
que possui desconto de
10%. Pagando seu IPTU
em dia você contribui
para os investimentos da
Prefeitura em diversas
áreas como SAÚDE, SEGURANÇA, OBRAS,
CULTURA,
TURISMO,
EDUCAÇÃO,
ESPORTE E LAZER.
A Prefeitura de Tremembé já enviou os carnês de
IPTU 2022 pelos Correios. Também é possível baixar os boletos
pelo site http://www.tre-

membe.sp.gov.br – menu
“IPTU, ISTI e TAXAS”
e realizar o pagamento da
cota única com desconto de 10% à vista, cujo
vencimento foi prorrogado até o dia 31 março.
Existe também a opção
de parcelamento em até
dez vezes, com 5% de
desconto para os pagamentos feitos até vencimento de cada mês. E
caso o contribuinte perca
a data de vencimento de
uma ou mais parcelas,
um novo boleto poderá ser emitido também
através do site www.tremembe.sp.gov.br – menu
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“IPTU, ISTI e TAXAS”.
O pagamento do IPTU
de Tremembé também
poderá ser feito nos
bancos
credenciados
e nas Casas Lotéricas.
Bancos
credenciados para o pagamento
do iptu de tremembé:
banco do brasil s/a,
banco bradesco s/a,
banco itaú unibanco s/a,
banco
santander
(brasil)
s.A.
Caixa econômica federal.
Tremembé, o seu iptu tá
todo aqui! Pague em dia
e veja sua cidade crescer!
Prefeitura de tremembé,
cuidando da nossa gente.

A Gazata dos Municípios

pág. 2

18 de Março 2022

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

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público a abertura de
Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 009/2022. Objeto: Registro de Preços
para Aquisição Futura e Parcelada de Bebedouros de Mesa, Chão e Industrial. Data
para recebimento de proposta: das 08h00min do dia 18/03/2022, até às 08h00min do
dia 30/03/2022; data da abertura de propostas: das 08h00min às 09h00min do dia
30/03/2022; data de início da sessão pública: às 09h00min do dia 30/03/2022, 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.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 010/2022. Objeto: Registro de Preços para
Aquisição Futura e Parcelada de Massa Asfáltica Tipo CBUQ Usinado à Quente e em
Sacos de 25 kg. Data para recebimento de proposta: das 09h00min do dia 18/03/2022,
até às 09h00min do dia 30/03/2022; data da abertura de propostas: das 09h00min às
10h00min do dia 30/03/2022; data de início da sessão pública: às 10h00min do dia
30/03/2022, 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.
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Livro D-26, FLS. nº 62, Termo nº 7593
Faço saber que pretendem se casar RONALDO CESAR GOMES BRAGA e LÚCIA CASAGRANDE MONTEIRO,
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro.
O habilitante é natural de Iúna-ES, nascido no dia 10 de agosto de 1962, de estado civil divorciado, de profissão
aposentado, residente e domiciliado na Rua Francisco de Paula Abreu, nº 256, Jardim dos Eucaliptos, Tremembé/SP,
filho de OTACILIO RIBEIRO BRAGA, falecido em Taubaté/SP e de ZILDA MARIA GOMES BRAGA, falecida
em Tremembé/SP. A habilitante é natural de Pindamonhangaba-SP, nascida no dia 13 de dezembro de 1965, de estado
civil solteira, de profissão servidora pública, residente e domiciliada na Rua Francisco de Paula Abreu, nº 256, Jardim
dos Eucaliptos, Tremembé/SP, filha de BENEDICTO MONTEIRO, falecido em Pindamonhangaba/SP na data de
24 de junho de 2000 e de TEREZINHA CASAGRANDE MONTEIRO, de 78 anos, natural de Pindamonhangaba/
SP, nascida na data de 06 de setembro de 1943, 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 63, Termo nº 7594
Faço saber que pretendem se casar WESLEY EUGÊNIO RODRIGUES COSTA e THAÍS RAFAELA DOS SANTOS, 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 12 de fevereiro de 1997, de estado civil solteiro, de profissão
vigia noturno, residente e domiciliado na Rua Coronel Pedro Marcondes, nº 49, Flamboyant, Tremembé/SP, filho
de LUIZ MARINO COSTA, de 53 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 22 de outubro de 1968 e de
ZULMIRA RODRIGUES, de 56 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 24 de fevereiro de 1966, ambos
residentes e domiciliados em Tremembé/SP. A habilitante é natural de Tremembé-SP, nascida no dia 23 de novembro
de 1998, de estado civil solteira, de profissão agricultora, residente e domiciliada na Rua Santa Terezinha, nº 1329,
Vila Santo Antônio, Tremembé/SP, filha de NARCISO JUSTINIANO DOS SANTOS, de 59 anos, natural de Santa
Albertina/SP, nascido na data de 05 de dezembro de 1962 e de ROSILENE DAS DORES RAFAEL DOS SANTOS,
de 47 anos, natural de Alpercata/MG, nascida na data de 04 de abril de 1974, 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.

Pinda promove evento de orientação sobre saúde
bucal no sábado

A Secretaria de Saúde da
Prefeitura de Pindamonhangaba está promovendo
diversas ações em comemoração à Semana Mundial de
Saúde Bucal. Neste sábado
(19), das 8h30 às 12h30, na
Praça Monsenhor Marcondes, haverá dicas de higienização bucal com alunos
da UniFunvic, além de
detecção de sensibilidade
nos dentes com dentista da
Prefeitura, que fará atendimento no ônibus da saúde.
A assessora de Saúde Bucal de Pindamonhangaba,
Thaylla Lopes, explicou
que o trabalho do dentista
será a detecção de sensibilidade, porém caso avalie a
necessidade de tratamento
nos dentes das pessoas, fará
o encaminhamento para
as unidades de saúde dos
bairros. Ela disse que também haverá entrega de kits
com escova e creme dental,
por meio de parceria com a
Sensodine. Outra ação que
acontece durante a semana
são as palestras e entrega de kits de saúde bucal
nas escolas do município.
Na sexta-feira (18), have-

rá palestra na escola João
Kolenda, no Bem Viver, às
14 horas. “Foram selecionadas quatro unidades do
município para a realização
das palestras de orientação.
Ribeirão Grande, Bom Sucesso, Bairro das Campinas
e Bem Viver. Os alunos têm
se demonstrado participativos e interessados pelo
tema”, explicou Thaylla.
Segundo ela, entre alunos
das quatro escolas, a Prefeitura deverá contabilizar
a entrega de 1.230 kits de
saúde bucal.*Dia Mundial
da Saúde Bucal* - Dia 20
de março é o Dia Mundial
da Saúde Bucal.Uma boa
higiene bucal diminui o
risco de desenvolvimento de problemas bucais e
dentários. Porém, algumas
doenças bucais têm relação
direta com o fumo, o consumo de álcool e a má alimentação.Escovar os dentes pelo menos três vezes
ao dia e após as principais
refeições impede a formação de placa bacteriana que
podem causar gengivite e
cárie, por exemplo. Utilizar
o fio dental todos os dias e
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creme dental com flúor ajuda a ter uma boa saúde bucal. “Consultar sempre um
dentista é fundamental, pois
o profissional, além de fazer
uma análise de toda a saúde
bucal, irá detectar possíveis
doenças sistêmicas que tenham manifestações bucais
fazendo esse diagnóstico
e dando andamento ao tratamento. Além disso uma
conversa com ênfase na
prevenção e higienização
para o controle das doenças
bucais especialmente a cárie, gengivite e má oclusão,
orientação aos pais quanto há hábitos nocivos que
podem interferir no crescimento dos maxilares por
exemplo o uso da chupeta,
sucção de dedo, onicofagia”, completou Thaylla.
Outro aspecto importante é alertar os pais sobre a
respiração bucal que podem provocar uma atresia
maxilar. Agradeço todos
os profissionais, cirurgiões
dentistas, que participam
diretamente dessas ações
e estão diariamente empenhados para o bem estar da
nossa população.
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Prefeitura realiza
Operação
Cata-Bagulho em Nova
Caçapava neste
sábado (19)

A Secretaria de Obras
e Serviços Municipais
da Prefeitura de Caçapava, por meio do
Projeto Bairro + Limpo, realiza no sábado,
dia 19, operação Cata-Bagulho e Cata-PEV
em Nova Caçapava. A
ação ocorrerá das 9h
às 11h, na Av. Roberto
Eduardo Lee, em frente à Rua Raul Cornélio
Brom. Os moradores
poderão levar ao local
para serem recolhidos
materiais como sofás,

racks e colchões, além
de camas, estantes e
guarda-roupas
desmontados, entre outros objetos que não
tenham mais utilidade
nas moradias.
No Cata-PEV (Ponto
de Entrega Voluntário)
poderão ser descartados para recolhimento
os materiais eletroeletrônicos.O
objetivo
da ação é contribuir
para a limpeza geral
do bairro, evitando o
descarte irregular de

materiais e acúmulo de
lixo em terrenos e vias.
A operação tem como
finalidade também evitar a proliferação de
animais peçonhentos
e favorecer a eliminação de criadouros do
mosquito da dengue.A
limpeza nos bairros é
realizada regularmente e acompanhada por
ações de conscientização, com instalação de
placas sobre a proibição de descarte irregular de lixo.

18 de Março 2022

Caçapava terá
neste sábado (19)
programação
especial em
homenagem ao
Mês da Mulher
Caçapava segue com
programação especial em
homenagem ao Mês da
Mulher. Neste sábado,
dia 19, haverá atividades
em dois locais: no Parque
Ecológico da Moçota e
no Centro de Saúde Dr.
Odilon de Souza Miranda (Postão).
No Parque Ecológico da
Moçota será realizada
programação aberta ao
público, das 9h às 12h. O
evento é uma promoção
da Prefeitura, por meio
de uma ação conjunta das
secretarias de Cultura,
Esporte e Lazer; Educação; Saúde e Cidadania e
Assistência Social, com a
participação de convidados e voluntários. Serão
oferecidas atividades físicas, apresentação musical e contação de histórias.
Das 9h às 9h30, haverá aula aberta de yoga e
distribuição de mudas
de plantas medicinais e
de árvores. A partir das
9h30, será possível participar de uma caminhada
pelo parque, até as 10h.
Das 10h às 10h30, a atração será uma apresentação da BAMAC (Banda
Marcial de Caçapava),
sob regência do maestro

Lucas Naresi.
Na sequência, das 10h30
às 11h, será realizada
apresentação de ritmos
do Studio Eder Nascimento. No Parque haverá
ainda atividades de alongamento e pilates, das
11h00h às 11h30.
Das 11h30 às 12h, a programação terá contação
de história para criançada, com apresentação da
história “A Mulher que
Queria ser Imortal. Escrita pela produtora cultural
Talits Domingos quando
ela tinha dez anos de idade, “A mulher que queria
ser imortal” conta a história de Marieta, uma mulher solitária que decidiu
construir um palacete de
pedra para se sentir mais
segura. A partir daí, além
da nova morada, Marieta
constrói uma relação afetiva sólida com pessoas
que sempre estiveram ao
seu redor. Ela faz amigos
para toda a vida.
CENTRO DE SAÚDE
(POSTÃO)
No Centro de Saúde Dr.
Odilon de Souza Miranda (Postão), haverá
mutirão de atendimento
da Secretaria de Saúde,
das 8h às 12h e das 13h
às 17h, com a realização
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de testes rápidos, orientação sobre higiene bucal e
câncer de boca, além de
rodas de conversa sobre
assuntos diversos.
Também haverá a realização de exames de mamografia e papanicolau
para as mulheres que
agendaram esses exames
no dia 8 de março. Quem
não fez o agendamento e
quiser pode solicitar os
exames no Postão para
serem realizados posteriormente em datas disponíveis.
Programação:
Local: Parque Ecológico
da Moçota (Rua Antonio
Guedes Tavares, S/N ,
Vila Menino Jesus)
9h00h às 9h30 - Aula De
Yoga
9h30 às 10h - Caminhada
no Parque da Moçota
10h às 10h30 - Apresentação da BAMAC – Banda Marcial de Caçapava
10h30 às 11h -Ritmos do
Studio Eder Nascimento
11h às 11h30 - Alongamento/Pilates
11h30 às 12h - Contação
de História
Centro de Saúde Dr. Odilon de Souza Miranda
(Rua Prof. João Batista,
Ortiz Monteiro, 345, Vila
Antônio Augusto).
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Prefeitura de Taubaté estipula nova data
de vencimento para os carnês de IPTU do
município

A Prefeitura de Taubaté
alterou a data de vencimento da 1ª parcela do
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU)
para o dia 10 de abril, por
meio de decreto assinado nesta terça-feira, 15
de março, como forma
de possibilitar melhor
organização financeira e
maior facilidade de pagamento pelos contribuintes.
Este novo decreto municipal, nº 15.261/22,
prorroga para o dia 10
de cada mês o prazo de
vencimento das parcelas
de Tributos Municipais
e Preço Público (IPTU,
ISSQN Fixo e Estimado,
Taxas de Fiscalização de
Funcionamento, Camelódromo, Mercado Municipal, Feira Livre, Banca

de Jornais e Ambulantes)
referente ao exercício de
2022.
O contribuinte ainda
pode efetuar o pagamento do IPTU de três maneiras observando a nova
data de vencimento: em
dez parcelas mensais
até o dia 10; em parcela
única no primeiro vencimento, com 10% de
desconto; ou em parcela
única no segundo vencimento, com 5% de desconto; ambas 10 de abril.
Foram emitidos cerca de
130 mil carnês de IPTU,
que este ano possuem um
novo modelo, em formato de carta boleto, permitindo a visualização de
todas as parcelas com os
códigos de barra em uma
única folha. A distribuição dos carnês para as re-

sidências dos contribuintes teve início na última
segunda-feira, dia 14 de
março, pelos correios. E
apesar de constarem vencimento datado para o dia
1º do mês, todas as redes
bancarias credenciadas
já estão cientes da nova
data de vencimento das
parcelas e não deverão
cobrar juros ou acréscimos do contribuinte que
realizar o pagamento até
o dia 10 de cada mês.
A Prefeitura ressalta que
também é possível realizar a impressão para pagamento do IPTU desde
fevereiro de maneira online, pelo site da Prefeitura, basta acessar a página e no menu referente
será direcionado para informar o número da inscrição imobiliária (BC).
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Márcio dellafina fatura duas
medalhas em torneio estadual
de parabadminton em Taubaté

O atleta paralímpico
Márcio Dellafina, do
Programa Esporte Para
Todos, da Prefeitura de
Taubaté, disputou no último fim de semana a 1ª
Etapa do Campeonato
Estadual de Badminton e
Parabadminton, promovido pela Federação de
Badminton de São Paulo.
As disputas aconteceram

na Sociedade Hípica, em
Campinas (SP).
Dellafina, que compete
na classe SH6, destinada
a atletas com baixa estatura, disputou a chave de
simples e foi campeão. O
atleta também disputou a
chave de duplas, jogando
ao lado de David Souza
Lima. A dupla conquistou a 3ª posição, ficando
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com a medalha de bronze.
O paratleta volta a competir no mês de abril,
quando disputará o 4º
Campeonato Internacional de Parabadminton
2022. O torneio será realizado de 19 a 24 de abril,
no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo.

