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Prefeitura de Tremembé inicia a 
contrução de quadra 

poliesportiva no bairro alberto 
ronconi

“Estamos realizando uma 
obra importante na área 
de infraestrutura para es-
portes. 
Este investimento vai be-
neficiar os moradores da 
região do Alberto Ron-
coni com mais lazer e a 
possibilidade de ampliar 
a prática esportiva para os 
moderadores de todas as 
idades”, comenta o Pre-

feito Clemente que esteve 
no canteiro de obras nesta 
terça-feira. 
Os recursos para a exe-
cução da obra, que terá 
um custo total de R$ 
147.245,09, vieram por 
emenda parlamentar via-
bilizada pelo vereador 
Paulinho Kodak. A previ-
são de entrega é ainda nes-
te 1º semestre.

Na manhã de ontem (18), 
a Prefeitura de Tremembé 
iniciou a construção de 
uma quadra poliesportiva 
no bairro do Alberto Ron-
coni, em frente à Rua 4. 
O espaço esportivo será 
completo, com traves para 
futebol, handebol, tabelas 
para jogos de basquete, 
pintura e demarcação para 
diversas modalidades. 

Prefeitura de Taubaté e 
aviação do exército 
realizam curso de 

primeiros socorros na 
zona rural

O treinamento acon-
tece no Sítio da Vovó 
Natália, no bairro Fre-
guesia, próximo da 
escola nova do Mon-
jolinho. O objetivo é 
orientar o trabalhador 
da área rural para es-
tar preparado para pe-
quenos acidentes, uma 
vez que estão em áre-
as mais afastadas dos 
hospitais. 
Durante a manhã, as 
orientações vão abran-
ger como proceder em 

casos de cortes, engas-
gamentos, ferimentos, 
acidentes com animais 
peçonhentos e até mes-
mo reanimação cardio-
pulmonar. 
Para o dia 27 de janeiro 
está prevista a realiza-
ção do mesmo treina-
mento na região do Ri-
beirão das Almas. Para 
mais informações, o 
telefone da Secretaria 
de Desenvolvimento, 
Inovação e Turismo é o 
3625-5044.

A Prefeitura de Tauba-
té, através da Secre-
taria de Desenvolvi-
mento, Inovação e 
Turismo, realiza na 
próxima quinta-feira, 
dia 20 de janeiro, um 
curso de primeiros so-
corros para trabalhado-
res e produtores rurais. 
A ação acontece em 
parceria com a Avia-
ção do Exército e será 
ministrado pelo Sub 
Tenente Geraldo Eus-
táquio Lage Passos. 
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EXPEDIENTE

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

Livro D-26, FLS. nº 37, Termo nº 7543
Faço saber que pretendem se casar LEANDRO MIGOTO TIRELLI e PAULA FERNANDA MONTEIRO BRAGA, 
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O 
habilitante é natural de Tremembé-SP, nascido no dia 13 de junho de 1991, de estado civil solteiro, de profissão au-
tônomo, residente e domiciliado na Rodovia Alvaro Barbosa Lima, nº 3152, Guedes, Tremembé/SP, filho de JOÃO 
TIRELLI, natural de Tremembé/SP e de MARIA APARECIDA MIGOTO TIRELLI, de 68 anos, natural de Tremem-
bé/SP, nascida na data de 21 de dezembro de 1953, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. A habilitante 
é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 20 de julho de 1993, de estado civil solteira, de profissão bancária, residente 
e domiciliada na Rodovia Alvaro Barbosa Lima, nº 3152, Guedes, Tremembé/SP, filha de RONALDO CESAR GO-
MES BRAGA, de 59 anos, natural de Iúna/ES, nascido na data de 10 de agosto de 1962 e de LUCIA CASAGRANDE 
MONTEIRO, de 56 anos, natural de Pindamonhangaba/SP, nascida na data de 13 de dezembro de 1965, ambos resi-
dentes 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 38, Termo nº 7544
Faço saber que pretendem se casar MAURO PIMENTA JUNIOR e ANA CLARA MARIA MALTA GRACIO, apren-
sentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O 
habilitante é natural de Taubaté-SP, nascido no dia 03 de janeiro de 1972, de estado civil divorciado, de profissão 
analista de processo, residente e domiciliado na Avenida dos Manacas, nº 58, Flor do Vale, Tremembé/SP, filho de 
MAURO PIMENTA, falecido em Taubaté/SP na data de 26 de janeiro de 2016 e de MARIA DE LOURDES TOLE-
DO PIMENTA, falecida em Guarulhos/SP na data de 13 de maio de 1990. A habilitante é natural de São Paulo-SP, 
nascida no dia 16 de março de 1974, de estado civil solteira, de profissão cirurgia dentista, residente e domiciliada 
na Avenida dos Manacas, nº 58, Flor do Vale, Tremembé/SP, filha de GUILHERME GRACIO FILHO, de 73 anos, 
natural de São Paulo/SP, nascido na data de 24 de junho de 1948 e de ELZA MALTA GRACIO, de 79 anos, natural 
de São Paulo/SP, nascida na data de 30 de dezembro de 1942, 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. 

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL – A Prefeitura Municipal de Potim vem notificar 
a empresa INSTITUIÇAO FINANCEIRA COBANSA COMPANHIA HIPOTECÁRIA, inscrita no CNPJ 
sob Nº 53.263.331/0001-80, da rescisão unilateral do CONVÊNIO CELEBRADO DE Nº 178/05/2014, 
ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SECRETARIA DE ESTADO DA HABITAÇÃO, 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM E INSTITUIÇAO FINANCEIRA COBANSA COMPANHIA HI-
POTECÁRIA, cujo objeto é o CONVÊNIO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS 
ESTADUAIS DESTINADO A COMPLEMENTAR A SUBVENÇÃO CONCEDIDA PELA UNIÃO, NO 
ÂMBITO DE APOIO FINANCEIRO COMPLEMENTAR AO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA 
– PMCMV, havendo injustificadamente por parte da parte conveniada o DESCUMPRIMENTO DOS 
TERMOS DO CONVÊNIO Nº 178/05/2014 FIRMADO, NA CLAUSULA QUARTA, ITEM III, ALÍNEAS: 
“A”, “B” , “D”, “E” E “J”. Potim, 12 de janeiro de 2022. Marcelo Augusto Pazzini Rossafa – Secretário 
de Justiça e Cidadania. Erica Soler Santos de Oliveira – Prefeita Municipal.

Secretaria de desenvolvimento 
econômico promove curso gratuito de 

“imersão empreendedor elite”
tunidades de emprego” 
comenta Romulo Gomes, 
Secretário Adjunto de 
Desenvolvimento Eco-
nômico, Cidadania e Jus-
tiça.   O curso será em 3 
dias sequenciais, de quar-
ta-feira (26) a sexta-feira 
(28), das 18h30 às 20h30 
no Auditório do Centro de 
Eventos. Após um mês, 

um novo encontro será 
realizado para análise das 
ações. PRINCIPAIS OB-
JETIVOS
Auxiliar o empreendedor 
na condução do seu negó-
cio nas seguintes áreas: 
Gestão Empresarial
Finanças 
Vendas  
Planejamento Estratégico

Uma grande oportunidade 
de desenvolvimento dos 
negócios para microem-
preendedores, autônomos 
e pequenos empresários 
de tremembé. “A Imersão 
Empreendedor Elite tem 
como foco o crescimento 
sustentável das atividades 
econômicas da cidade e 
a geração de novas opor-
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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. 

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE 
SÃO LUIZ DO PARAITINGA 

 
Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel/Fax: |12| 3671-7000 

Email: prefeitura@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br 
 

 
 

Termo de Ratificação 
 
ANA LÚCIA BILARD SICHERLE, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO 
PARAITINGA, RATIFICO a contratação da empresa IDAILTON SOARES MARREIRO 
JUNIOR 35980452800, pessoa jurídica, inscrito no CNPJ sob o nº. 14.639.290/0001-
22, objeto do contrato nº 003/2022, a contratação da "BANDA NA BANGUELA" para 
prestação de serviços como banda de apoio para o 37º Festival de Marchinhas de São 
Luiz do Paraitinga, pelo valor R$ 8.000,00. 

 
Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, determino a publicação 
da presente ratificação no Diário Oficial do Estado, para que produza os efeitos legais.  

 
Publique-se e cumpra-se. 
 
   São Luiz do Paraitinga, 12 de janeiro de 2022. 
   

     ANA LÚCIA BILARD SICHERLE 
             PREFEITA MUNICIPAL 

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE 
SÃO LUIZ DO PARAITINGA 

 
Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel/Fax: |12| 3671-7000 

Email: prefeitura@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br 
 

 
 

Termo de Ratificação 
 
ANA LÚCIA BILARD SICHERLE, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO 
PARAITINGA, RATIFICO a contratação da empresa JOSÉ ROBERTO GALHARDO 
RODRIGUES 34407382805, pessoa jurídica, inscrito no CNPJ sob o nº. 
27.668.248/0001-81, objeto do contrato nº 004/2022, a contratação da "BANDA 
CONFRETE – FORMATO BANDA DE APOIO" para prestação de serviços para o 37º 
Festival de Marchinhas de São Luiz do Paraitinga., pelo valor R$ 8.000,00. 

 
Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, determino a publicação 
da presente ratificação no Diário Oficial do Estado, para que produza os efeitos legais.  

 
Publique-se e cumpra-se. 
 
   São Luiz do Paraitinga, 12 de janeiro de 2022. 
   

     ANA LÚCIA BILARD SICHERLE 
             PREFEITA MUNICIPAL 

Ônibus atropela ciclista em 
Pindamonhangaba; vítima foi socorrida em 

estado grave

de Bombeiros,  a vítima 
estaria sentido bairro / 
centro, pela Rua Frederi-
co Machado, quando, no 
cruzamento com a Rua 
Fortunato Moreira,  co-

lidiu com um coletivo da 
empresa  Viva Pinda.  
O ciclista foi socorrido 
em estado grave e enca-
minhado ao Pronto-So-
corro da cidade. 

Um ciclista foi atrope-
lado por um ônibus na 
noite desta ultima segun-
da-feira (17) em Pinda-
monhangaba.  
De acordo com o Corpo 

Prefeitura de Ilhabela disponibiliza Posto de Vacinação 
contra Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos com 

comorbidades
vacinação, os pais ou res-
ponsáveis devem levar o 
Cartão SUS e o CPF da 
criança. A lista de comor-
bidades definidas pelo 
Ministério da Saúde estão 
disponíveis no link https://
tinyurl.com/vacinacaoin-
fantililhabela. A vacinação 
de crianças sem comorbi-
dades será realizada tão 
logo sejam disponibiliza-
das doses pelo Governo 
do Estado. 
Outros grupos
Além das crianças, Ilha-
bela continua com a vaci-
nação da 3ª dose (reforço) 
para pessoas acima de 18 

anos e 1ª ou 2ª doses para 
pessoas acima de 12 anos.
Para estes grupos, a vaci-
nação é feita nas Unidades 
de Saúde, de segunda a 
sexta-feira, das 7h às 15h, 
ou também o Posto Fixo 
de Vacinação contra Co-
vid no Espaço Carolina, 
das 9h às 19h, que fica ao 
lado do Posto de Saúde do 
Perequê, na Rua Carolina 
Vanderstappen, 275.
Ilhabela já aplicou 73.357 
doses da vacina, sendo 
32.623 de 1ª dose, 31.328 
de 2ª dose, 8.539 de 3ª 
dose e 867 de doses úni-
cas.

A Prefeitura de Ilhabela 
continua com a vacinação 
contra Covid-19 destinada 
às crianças com comorbi-
dades ou deficiência entre 
5 e 11 anos. A vacinação 
é realizada de segunda a 
sexta-feira das 9h às 17h 
no PEII da Barra Velha.
Vale ressaltar que é impor-
tante fazer o pré-cadastro 
para vacinação das crian-
ças no site do governo 
paulista (www.vacinaja.
sp.gov.br). 
Basta inserir os dados da 
criança para agilizar o 
atendimento nos postos 
de vacinação. No dia da 
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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-

Prefeitura de Ilhabela 
inicia na próxima quinta-feira 

(20/1) entrega dos 
medicamentos de Alto Custo

la e neste mês de janeiro 
ocorrerá nos dias 20, 21, 
24, 25, 26 e 27.
O beneficiário pode reti-
rar na “Nossa Farmácia”, 
que fica localizada na rua 
Prefeito Mariano Procó-
pio de Araújo Carvalho, 

86, no Perequê, sempre 
das 8h às 16h. 
Vale lembrar que a retira-
da pode ser feita por um 
familiar ou amigo, me-
diante apresentação de 
documento próprio e do 
paciente.

A Prefeitura de Ilhabela 
inicia na próxima quin-
ta-feira (20/1) a entrega 
dos medicamentos de 
Alto Custo.
A entrega é feita pela 
equipe da Assistência 
Farmacêutica de Ilhabe-


