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Centro cultural Toninho Mendes de 
Taubaté abre vagas para oficina de 

teatro

são de início das aulas é 4 
de abril. São pré-requisi-
tos: ter idade mínima de 
16 anos completos e pos-
suir algum conhecimento 
prévio de artes cênicas, 
como já ter participado 
de oficinas, workshops, 
apresentações escolares 
ou outras interações.
O interessado deve pre-
encher a ficha cadastral 
, presencialmente, ao 
Centro Cultural Toninho 
Mendes que fica à Pra-
ça Coronel Vitoriano, 1 
no Centro, de segunda 

a sexta-feira, das 8h às 
21h, munidos de docu-
mento de identidade com 
foto e uma cópia que fi-
cará retida no momento 
da matrícula.
Menores de idade devem 
estar acompanhados por 
um responsável, no mo-
mento da inscrição, para 
assinatura da autoriza-
ção, além de terem que 
apresentar cópias dos 
documentos, pessoal e de 
quem assinou o termo.
Mais informações pelo 
telefone 3621-6040.

A secretaria de Cultura 
e Economia Criativa, da 
Prefeitura de Taubaté, 
abre nesta sexta-feira, 
dia 18 de março, inscri-
ções para a oficina de 
“teatro para atores”, do 
Centro Cultural Toninho 
Mendes. O período para 
inscrição vai até 31 de 
março.
São 20 vagas para aulas 
que serão às segundas-
-feiras, das 19h às 21h e 
irão acontecer no Teatro 
Metrópole, com o instru-
tor Gilson Silva. A previ-

Idosos acima de 80 anos 
terão 4ª dose da vacina 

contra Covid

quatro meses desde a 
última vacinação con-
tra a Covid. Segundo a 
Secretaria Municipal de 
Saúde, a recomendação 
é que todos os imunizan-
tes disponíveis poderão 
ser aplicados nesta nova 
etapa. A 4ª dose da imu-
nização já é recomen-
dada pelo Ministério da 
Saúde, desde o último 
mês de dezembro, para 
pessoas imunossuprimi-
das maiores de 18 anos, 
e desde fevereiro para o 

mesmo público de 12 a 
17 anos.  A justificativa é 
a necessidade de reforçar 
a imunidade em grupos 
com algum problema no 
sistema imunológico e 
que são mais vulnerá-
veis aos casos graves da 
Covid-19.  Entre os ido-
sos acima de 80 anos, o 
Comitê Científico levou 
em consideração o alto 
índice de mortalidade 
nessa faixa etária durante 
a circulação da variante 
Ômicron.

AA partir da próxima se-
gunda-feira (21), estará 
disponível em todos os 
postos de vacinação do 
município a 4ª dose da 
vacina contra a Covid-19 
para idosos acima de 80 
anos. 
A aplicação de mais uma 
dose do imunizante é 
uma recomendação do 
Comitê Científico da Co-
vid no Estado. 
Para receber a 4ª dose 
é preciso que o ido-
so tenha o intervalo de 
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EXPEDIENTE

Cadastro online de atletas 
vira item obrigatório para 

pleitear benefício do Bolsa 
Atleta em Ilhabela

que está no topo da pági-
na (Protocolo Online) e 
em seguida, solicitar sua 
adesão ao programa.
De acordo com a Secre-
taria de Esportes, o intui-
to é facilitar cada mais o 
acesso dos esportistas ao 
programa e aumentar a 
facilidade na tramitação 
do processo, bem como, 
gerar mais transparência 
nos benefícios repassa-
dos aos atletas de Ilhabe-
la. Ainda no site oficial 
da Prefeitura de Ilhabela, 
na guia Serviços/Secre-
taria de Esportes/Bolsa 
Atleta você encontra as 

cartilhas de orientação, 
explicando o passo a pas-
so de como realizar o seu 
pedido de abertura do 
processo de cadastro ele-
trônico e sobre a inscri-
ção para o Bolsa Atleta.
Sobre o Bolsa Atleta
O Programa Bolsa Atleta 
Municipal busca incen-
tivar os atletas de alto 
rendimento de Ilhabela 
com o custeio de des-
pesas com alimentação, 
material esportivo, taxas 
de inscrição em competi-
ções, transporte e outras 
despesas relativas ao de-
sempenho esportivo.

Já está em vigor o cadas-
tro online dos atletas do 
município que desejam 
fazer seu registro como 
atleta de Ilhabela. A par-
tir de agora, o cadastro 
eletrônico será obriga-
tório para os esportistas 
que desejarem pleitear o 
benefício do programa 
Bolsa Atleta Municipal e 
ajuda de custo.
Para efetivar seu cadas-
tro como atleta na Secre-
taria de Esportes, o inte-
ressado deve acessar o 
site oficial da Prefeitura 
de Ilhabela (www.ilha-
bela.sp.gov.br), no link 

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

Livro D-26, FLS. nº 63, Termo nº 7595
Faço saber que pretendem se casar EDERSON HENRIQUE GAIA e VERONICA SANTOS LUCIANO, aprensen-
tando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O habilitan-
te é natural de Taubaté-SP, nascido no dia 15 de abril de 1992, de estado civil divorciado, de profissão bombeiro civil, 
residente e domiciliado na Rua Doutor Carlos Borges Âncora da Luz, nº 169, Jardim Santana, Tremembé/SP, filho 
de HIGINO DOS ANJOS GAIA, de 84 anos, natural de Natividade da Serra/SP, nascido na data de 18 de outubro de 
1937 e de MARIA APARECIDA CORDEIRO DA SILVA, de 60 anos, natural de Cianorte/PR, nascida na data de 30 
de janeiro de 1962, ambos residentes e domiciliados em Taubaté/SP. A habilitante é natural de Tremembé-SP, nascida 
no dia 02 de abril de 1989, de estado civil solteira, de profissão manicure, residente e domiciliada na Rua Doutor 
Carlos Borges Âncora da Luz, nº 169, Jardim Santana, Tremembé/SP, filha de JUPIRATAM SARANDY ARANTES 
LUCIANO, natural de São José do Barreiro/SP e de IVONE DE LOURDES SANTOS LUCIANO, natural de São 
Luiz do Paraitinga/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 64, Termo nº 7596
Faço saber que pretendem se casar RAFAEL KENGI TAKAKI e DIANA APARECIDA CONCEIÇÃO, aprensentan-
do os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é 
natural de Pindamonhangaba-SP, nascido no dia 07 de janeiro de 1983, de estado civil solteiro, de profissão gerente 
administrativo financeiro, residente e domiciliado na Rua Ciro da Conceição, nº 330, Padre Eterno, Tremembé/SP, 
filho de YOSHIHISA TAKAKI, de 76 anos, natural de Fukushima-Ken Japão, nascido na data de 05 de outubro de 
1945 e de EUNICE MARIA DE SOUZA TAKAKI, de 74 anos, natural de Pindamonhangaba/SP, nascida na data de 
27 de fevereiro de 1948, ambos residentes e domiciliados em Pindamonhangaba/SP. A habilitante é natural de Tauba-
té-SP, nascida no dia 05 de março de 1987, de estado civil solteira, de profissão analista de RH, residente e domicilia-
da na Rua Ciro da Conceição, nº 330, Padre Eterno, Tremembé/SP, filha de SILVESTRE DARCI CONCEIÇÃO, de 
66 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 25 de outubro de 1955 e de MARIA BENEDITA CONCEIÇÃO, 
de 64 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 11 de julho de 1957, ambos residentes e domiciliados em Tre-
membé/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 promove evento em comemoração ao Dia 
Mundial da Água

mento Nacional pelos ODS 
(Objetivos do Desenvol-
vimento Sustentável) São 
Paulo/ELOS, será realizada 
no plenário da Câmara Mu-
nicipal de Ubatuba, a partir 
das 18h.
Neste ato, será feita a ade-
são formal das Secretarias 
de Educação, Meio Am-
biente e de Pesca e Agri-
cultura ao Movimento 
Nacional dos Objetivos de 
Desenvolvimento Susten-
tável – MNODS (https://
movimentoods.org.br/), 
promovendo a agenda 2030 
da ONU que é um plano de 
ação para as pessoas, o pla-

neta e a prosperidade, que 
busca fortalecer a paz uni-
versal.
O palestrante será o pro-
fessor John Tatton, que tem 
vasta experiência na área, 
tendo atuado na área de 
Educação Ambiental da Sa-
besp durante anos. O profis-
sional vai abordar questões 
referentes à água no mundo, 
em especial, no Litoral Nor-
te Paulista.
A palestra será transmiti-
da ao vivo pelo canal da 
Secretaria de Educação no 
YouTube e estará disponí-
vel pelo link: https://youtu.
be/OanhXeYA-jg

Em comemoração ao “Dia 
Mundial da Água”, cele-
brado no dia 22 de março, a 
Prefeitura de Ubatuba reali-
za na próxima segunda-fei-
ra (21) uma palestra voltada 
aos professores da Rede 
Municipal de Ensino, que 
poderão usar o conteúdo 
em suas aulas, bem como 
profissionais da prefeitura, 
empresas e Ongs que atu-
am com foco nas áreas de 
Educação, Saúde e Meio 
Ambiente.
A iniciativa da Secretaria 
de Educação, realizada em 
conjunto com setores da 
sociedade civil e do Movi-
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Prefeitura realiza 
Operação 

Cata-Bagulho em Nova 
Caçapava neste 

sábado (19)

racks e colchões, além 
de camas, estantes e 
guarda-roupas des-
montados, entre ou-
tros objetos que não 
tenham mais utilidade 
nas moradias. 
No Cata-PEV (Ponto 
de Entrega Voluntário) 
poderão ser descarta-
dos para recolhimento 
os materiais eletroele-
trônicos.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 evi-
tar a proliferação de 
animais peçonhentos 
e favorecer a elimina-
ção de criadouros do 
mosquito da dengue.A 
limpeza nos bairros é 
realizada regularmen-
te e acompanhada por 
ações de conscientiza-
ção, com instalação de 
placas sobre a proibi-
ção de descarte irregu-
lar de lixo.

A Secretaria de Obras 
e Serviços Municipais 
da Prefeitura de Ca-
çapava, por meio do 
Projeto Bairro + Lim-
po, 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 fren-
te à Rua Raul Cornélio 
Brom. Os moradores 
poderão levar ao local 
para serem recolhidos 
materiais como sofás, 

Caçapava terá 
neste sábado (19) 

programação 
especial em 

homenagem ao 
Mês da Mulher

Lucas Naresi.
Na sequência, das 10h30 
às 11h, será realizada 
apresentação de ritmos 
do Studio Eder Nasci-
mento. No Parque haverá 
ainda atividades de alon-
gamento e pilates, das 
11h00h às 11h30.
Das 11h30 às 12h, a pro-
gramação terá contação 
de história para criança-
da, com apresentação da 
história “A Mulher que 
Queria ser Imortal. Escri-
ta pela produtora cultural 
Talits Domingos quando 
ela tinha dez anos de ida-
de, “A mulher que queria 
ser imortal” conta a histó-
ria de Marieta, uma mu-
lher solitária que decidiu 
construir um palacete de 
pedra para se sentir mais 
segura. A partir daí, além 
da nova morada, Marieta 
constrói uma relação afe-
tiva 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 Mi-
randa (Postão), haverá 
mutirão de atendimento 
da Secretaria de Saúde, 
das 8h às 12h e das 13h 
às 17h, com a realização 

de testes rápidos, orienta-
ção sobre higiene bucal e 
câncer de boca, além de 
rodas de conversa sobre 
assuntos diversos.
Também haverá a reali-
zação de exames de ma-
mografia 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 poste-
riormente em datas dis-
poníveis.
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 - Apresen-
tação da BAMAC – Ban-
da Marcial de Caçapava
10h30 às 11h -Ritmos do 
Studio Eder Nascimento
11h às 11h30 - Alonga-
mento/Pilates
11h30 às 12h - Contação 
de História
Centro de Saúde Dr. Odi-
lon de Souza Miranda 
(Rua Prof. João Batista, 
Ortiz Monteiro, 345, Vila 
Antônio Augusto).

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 Miran-
da (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; Educa-
ção; Saúde e Cidadania e 
Assistência Social, com a 
participação de convida-
dos e voluntários. Serão 
oferecidas atividades fí-
sicas, apresentação mu-
sical e contação de his-
tórias.
Das 9h às 9h30, have-
rá aula aberta de yoga e 
distribuição de mudas 
de plantas medicinais e 
de árvores. A partir das 
9h30, será possível parti-
cipar de uma caminhada 
pelo parque, até as 10h.
Das 10h às 10h30, a atra-
ção será uma apresenta-
ção da BAMAC (Banda 
Marcial de Caçapava), 
sob regência do maestro 
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Confira a programação da vacinação da próxima 
semana, de 21 a 26 de março, no centro de 

eventos e na esf. Jd. Maracaibo. Confira os locais 
e horários:

de 56 dias da 2ª dose) 
dose adicional imu-
nossuprimidos 18 anos 
ou mais (intervalo de 
28 dias da 2ª dose) 
segunda dose adicio-
nal imunossuprimidos 
(intervalo de 4 me-
ses da dose adicional) 
dose adicional 18 anos 
ou mais (intervalo de 
4 meses da 2ª dose) 
reforço dose janssen 
18 anos ou mais (61 
dias após a 1º dose)  
imunossuprimidos de 
18 anos ou mais (28 
dias após a 1º dose) 
segundas doses an-
tecipadas pfizer  
18 anos ou mais (21 
dias após a 1º dose)  
de 12 a 17 anos (56 
dias após a 1º dose) 
segundas doses ante-
cipadas astrazeneca  
18 anos ou mais (56 
dias após a 1º dose)  
segundas doses coronavac 
18 anos ou mais (28 
dias após a 1º dose)  

repescagem 1ª dose 
12 anos ou mais 
obrigatório a apre-
sentação do cpf e/
ou cartão do sus. 
Vacinação extra sá-
bado dia 26 de março 
centro de eventos e 
esf jd. Maracaibo:  
vacinação diur-
na (manhã): sábado, 
das 09h00 às 17h00 
 modalidade: pedestre  
canaã: igre-
ja santo expedito.  
Vacinação diurna (ma-
nhã): sábado, das 
09h00 às 12h00 mo-
dalidade: pedestre  
retiro feliz: emef ni-
colau couto ruiz.  
Vacinação diurna (tar-
de): sábado  14h às 17h. 
Modalidade: pedestre 
tome a dose adicional!!  
As pessoas que ainda 
não tomaram a primeira 
dose, podem iniciar o seu 
ciclo vacinal levando um 
documento oficial com 
foto.

Vacinação no centro de 
eventos:
De segunda a sex-
ta - das 08h às 12h  
vacinação esf 
jd. Maracaibo: 
terças e quin-
tas - das 08h às 11h  
confira os grupos que 
estão sendo vacina-
dos em tremembé 
grupo 80 anos ou mais:  
segunda dose adicio-
nal (intervalo de 4 me-
ses da dose adicional) 
grupos 05  a 11 anos: 
crianças de 5 anos a 5 
anos 11 meses e 29 dias 
com e sem comorbidades 
(pfizer pediátrica)
Crianças de 6 anos a 
11 anos com comor-
bidades e deficiên-
cias (pfizer pediátrica) 
crianças de 6 anos a 11 
anos sem comorbidades e 
deficiências (coronavac) 
grupos 12 anos ou mais: 
dose adicional imu-
nossuprimidos de 12 
a 17 anos (intervalo 

Tremembé prorroga o pagamento com 
desconto da primeira parcela ou cota 

única do seu IPTU até o dia 31 de 
março.

membe.sp.gov.br – menu 
“IPTU, ISTI e TAXAS” 
e realizar o pagamento da 
cota única com descon-
to de 10% à vista, cujo 
vencimento foi prorro-
gado até o dia 31 março. 
Existe também a opção 
de parcelamento em até 
dez vezes, com 5% de 
desconto para os paga-
mentos feitos até ven-
cimento de cada mês. E 
caso o contribuinte perca 
a data de vencimento de 
uma ou mais parcelas, 
um novo boleto pode-
rá ser emitido também 
através do site www.tre-
membe.sp.gov.br – menu 

“IPTU, ISTI e TAXAS”. 
O pagamento do IPTU 
de Tremembé também 
poderá ser feito nos 
bancos credenciados 
e nas Casas Lotéricas. 
Bancos credencia-
dos para o pagamento 
do iptu de tremembé: 
banco do brasil s/a, 
banco bradesco s/a,  
banco itaú unibanco s/a, 
banco santan-
der (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.

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, SE-
GURANÇA, OBRAS, 
CULTURA, TURIS-
MO, EDUCAÇÃO, 
ESPORTE E LAZER.  
A Prefeitura de Tremem-
bé já enviou os carnês de 
IPTU 2022 pelos Cor-
reios. Também é pos-
sível baixar os boletos 
pelo site http://www.tre-


