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Maratona Borba Gato vai levar atletas 
para desafiar a Serra de Campos do 

Jordão

de Janeiro.
No sábado, dia 21 maio, 
haverá um Workshop 
com escritores com o 
tema esportivo, entre eles 
Nato Amaral e briefing 
do evento aos inscritos.
Está prevista também a 
Mini Corrida Kids Maio 
Amarelo para 300 crian-
ças carentes de Pindamo-
nhangaba, fazendo a in-
clusão social dos futuros 
campeões e aproveitando 
para iniciar a conscien-
tização da prevenção de 
acidentes de trânsito.
Esse evento tem a orga-
nização da PROEESP 
(www.proeesp.com.br) 
que vem organizando 
várias provas do Exérci-
to Brasileiro, entre elas 
Corrida Forte Anhan-
guera em Campinas do 
11ºBDA e Corrida Barão 
de Jundiahy em Jundiaí 
do 12º GAC.
As inscrições estão aber-
tas pelo site www.mara-

O Exército Brasileiro, 
através da unidade 2º 
Batalhão de Engenharia 
de Combate em Pinda-
monhangaba, está pro-
gramando uma grande 
corrida de rua para os 
esportistas do Brasil que 
apreciam uma Maratona 
UP HILL subindo a Serra 
de Campos do Jordão.
Para comemorar os 76 
anos do Batalhão Borba 
Gato, a Unidade Militar 
está programando uma 
série de atividades espor-
tivas, sociais e culturais 
na semana de seu aniver-
sário e finalizando com o 
evento no dia 22 maio.
Esse evento tem caracte-
rísticas muito desafiado-
ras, a altimetria para os 
maratonistas encararem 
passa de 1.700 m, sendo 
a maior entre as duas ou-
tras principais do Brasil, 
a Serra do Rio do Rastro 
em Santa Catarina e a 
Serra de Penedo no Rio 

tonaborbagato.com.br 
e custam R$ 99,00 para 
as distâncias caminha-
da 3km, corrida 5km e 
10km; para o kit soldado 
camuflado para as distan-
cias de 24km está sendo 
R$ 250,00 e R$ 350,00 
para os maratonistas.
Equipes têm direito a 
desconto especial e Ido-
sos acima de 60 anos tem 
50% desconto. Mais in-
formações pelo e-mail: 
contato@proeesp.com.
br.
A Maratona Borba Gato 
tem o apoio das Secre-
tarias Estaduais de Tu-
rismo e Esporte, das pre-
feituras de Campos do 
Jordão e Pindamonhan-
gaba, Decathlon, do 12º 
Batalhão de Engenharia 
de Combate. E como pa-
trocinadores a Gerdau do 
Brasil, Unimed Pinda-
monhangaba, Oscar Cal-
cados, Cervejaria Cam-
pos Jordão.

Neste sábado 23 tem feira 
do artesão na praça geraldo 

costa em Tremembé 

Prestigie os nossos artis-
tas e a cultura local, esta-
mos esperando por você! 
Vem para feira! Realiza-
ção: comissão da feira 

 A feira do artesão será 
realizada neste sábado, 
23 de abril, das 09h às 
16h, na praça geraldo 
costa (praça da estação)

dos artesãos - Apoio: pre-
feitura de tremembé
Informações: secretaria 
de turismo e cultura no 
telefone (12) 3674-4391.
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AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público a aber-
tura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Objeto: Regis-
tro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Lubrificantes Automotivos. 
Data para recebimento de proposta: das 08h00min do dia 21/04/2022, até as 
08h00min do dia 05/05/2022; data da abertura de propostas: das 08h00min às 
09h00min do dia 05/05/2022; data de início da sessão pública: às 09h00min do 
dia 05/05/2022, 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.

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

Livro D-26, FLS. nº 73, Termo nº 7614
Faço saber que pretendem se casar ROGERIO SANTOS DE GOUVÊA e BIANCA FIORIO ALVES LOPES, 
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasi-
leiro. O habilitante é natural de Tremembé-SP, nascido no dia 04 de junho de 1997, de estado civil divorciado, 
de profissão metalurgico, residente e domiciliado na Rua José Luiz Mariano, nº 115, Residencial São Vicente 
de Paulo, Tremembé/SP, filho de FRANCISCO CARLOS DE GOUVÊA, falecido em Taubaté/SP e de SELMA 
NEUZA SANTOS DE GOUVÊA, falecida em Taubaté/SP. A habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 
05 de outubro de 1995, de estado civil divorciada, de profissão autônoma, residente e domiciliada na Rua José 
Luiz Mariano, nº 115, Residencial São Vicente de Paulo, Tremembé/SP, filha de SAMUEL ALVES LOPES, fale-
cido em Taubaté/SP e de VANESSA DOS SANTOS FIORIO, de 48 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data 
de 01 de março de 1974, residente e domiciliada na Inglaterra. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-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 73, Termo nº 7615
Faço saber que pretendem se casar OSVALDO ALMEIDA e GILEUSA TEIXEIRA DE SOUSA, aprensentando 
os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O habilitante 
é natural de São Paulo-SP, nascido no dia 12 de agosto de 1957, de estado civil viúvo, de profissão aposentado, 
residente e domiciliado na Rua Oitenta, n° 55, Jardim Maracaibo, Tremembé/SP, filho de COSMO SEVERINO 
ALMEIDA, falecido e de BENEDITA JORGE, falecida. A habilitante é natural de Bom Conselho-PE, nascida 
no dia 12 de novembro de 1961, de estado civil solteira, de profissão funcionária pública aposentada, residente e 
domiciliada na Rua Pedro Americo, n° 157, Vila Homero Thon, Santo André/SP, filha de JOSÉ TEIXEIRA DA 
SILVA, falecido e de ANTÔNIA GOMES DE SOUSA, falecida. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público a abertu-
ra 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 recebi-
mento de proposta: das 08h00min do dia 21/04/2022, até as 08h00min do dia 
04/05/2022; data da abertura de propostas: das 08h00min às 09h00min do dia 
04/05/2022; data de início da sessão pública: às 09h00min do dia 04/05/2022, 
horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso identificado no link - licita-
ções”. O Edital na íntegra poderá ser consultado aos interessados no site supra-
citado. Maiores informações através do telefone (12) 3112-9200.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público a abertu-
ra de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 016/2022. Objeto: Registro 
de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Leite Pasteurizado Integral. 
Data para recebimento de proposta: das 09h00min do dia 21/04/2022, até as 
09h00min do dia 04/05/2022; data da abertura de propostas: das 09h00min às 
10h00min do dia 04/05/2022; data de início da sessão pública: às 10h00min do 
dia 04/05/2022, 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.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital de Convocação, a Comissão Executiva Municipal do MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO de TREMEMBÉ/SP, CONVOCA todos os seus filiados com direito
a voto, para a Convenção Municipal a ser realizada em 29 de Abril de 2022, nas dependências do Salão
“Paula Eventos” sito a Rua 12 de outubro número 204, com início às 18 horas e com término às 21
horas, para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA a) Eleição dos Membros titulares e suplentes
do Diretório Municipal; b) Eleição dos Membros titulares e suplentes do Conselho de Ética e
Disciplina Partidária c) Eleição do(s) Delegado(s) à Convenção Estadual, titular(es) e suplente(s); d)
Eleição, pelo Diretório Municipal eleito, dos Membro titulares e suplentes da Comissão Executiva
Municipal e do Conselho Fiscal.

Tremembé, 20 de abril de 2022

ORLANDO ARAÚJO BONAFÉ
Presidente do MDB Tremembé

Grupo papo de anjo apresenta show em homenagem 
ao dia do choro no teatro metrópole

ilustres paulistanos como 
Garoto, Lindolpho Gaya, 
Antonio Rago e Esmeral-
dino Salles, além das com-
posições dos integrantes 
do grupo.  O Papo de Anjo 
surgiu em 1998, na cidade 
de São Paulo, fruto da união 
de um grupo de amigos mú-
sicos profissionais, aman-
tes do Choro. O grupo tem 
dois CDs gravados, “Papo 
de anjo – Choro” (2003) e 
“Sarambeque – 150 anos de 
Nazareth” (2015).
O grupo tem nítida influên-
cia da linguagem musical 

Acontece no dia 23 de abril, 
sábado, a apresentação do 
grupo Papo de Anjo no Te-
atro Metrópole, às 19h. Os 
músicos fazem uma home-
nagem ao dia nacional do 
Choro e ao aniversariante 
Pixinguinha. 
O público deve retirar os 
ingressos uma hora antes, 
na bilheteria, e a entrada é 
gratuita.
No repertório deste show 
serão apresentadas músicas 
CDs já gravados e do novo 
projeto, “Papo paulista”, 
que inclui composições de 

dos grandes grupos de cho-
ro, é perceptível, em seus 
arranjos, o excelente apro-
veitamento das variações de 
timbres possibilitadas pelos 
diferentes instrumentos que 
compõem o grupo.
Os integrantes são: Edmil-
son Capelupi (violão 7, 
arranjos e composições), 
Lula Gama (violão 6 e com-
posições), Maik Oliveira 
(Bandolim e composições), 
Leandro Oliveira (flauta e 
composições), João Geral-
do (clarinete) e Pedro San-
tos (percussão).
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Saúde mental é tema 
de conferência no 
próximo dia 26 em 

Ubatuba
dade em geral. Durante a 
conferência, o psicólogo 
Wenilton Blasques trará 
à tona questões sobre o 
tema central, mediando 
reflexões para os cui-
dados e o apoio à saúde 
mental. 
No encontro, serão dis-
cutidos ainda quatro 
subtemas: Cuidado em 
liberdade como garantia 
de direito e cidadania; 
Gestão, financiamento, 
formação e participação 
social na garantia de ser-
viços de saúde mental; 
Política de saúde mental 

A Secretaria Municipal 
de Saúde promoverá a 
1ª Conferência Livre de 
Saúde Mental para deba-
ter o tema: “O SUS – o 
cuidado em liberdade e o 
respeito aos direitos hu-
manos”. 
O evento será realizado 
no próximo dia 26, às 
14h, no salão da Igreja 
São Francisco.
O objetivo é reunir di-
ferentes profissionais 
ligados ao atendimen-
to da saúde mental no 
município, bem como 
representantes da socie-

e os princípios do SUS: 
universalidade, integrali-
dade e equidade; Impac-
tos na saúde mental da 
população e os desafios 
para o cuidado psicosso-
cial durante a pós-pande-
mia. 
As melhores propostas 
apresentadas no even-
to serão encaminhadas 
para o encontro macror-
regional da DRS-17 e, 
em seguida, para a etapa 
estadual de saúde mental, 
programada para aconte-
cer entre os dias 23 e 25 
de junho, em São Paulo.

Tremembé realiza a 
primeira conferência 
municipal de saúde 

mental

Neste primeiro momen-
to é muito importante a 
participação de toda a 
população no PREEN-
CHIMENTO DO FOR-
MULÁRIO virtual (link 
abaixo), que tem por 
objetivo coletar informa-
ções que se tornarão pro-
postas de diretrizes para 
a formulação da Políti-
ca Municipal de Saúde 
Mental. 

A Secretaria de Saúde 
de Tremembé está re-
alizando neste mês de 
abril a 1ª CONFERÊN-
CIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE MENTAL com 
o tema “A Política de 
Saúde Mental como Di-
reito: Pela defesa do cui-
dado em liberdade, rumo 
a avanços e garantia dos 
serviços da atenção psi-
cossocial no SUS”. 

“É muito importante a 
participação de toda a 
comunidade. Por isso, 
estamos pedindo que as 
pessoas participem pre-
enchendo o formulário 
que é ANÔNIMO, para 
que na próxima fase 
possamos debater os as-
suntos relacionados ao 
tema” comenta a Secre-
tária de Saúde de Tre-
membé, Vanelle Camilo.

Cerca de 20 mil turistas devem visitar 
Ilhabela no feriado de Tiradentes

O número é calculado 
com base nos veículos 
esperados no sistema de 
travessia de balsa do De-
partamento Hidroviário.
Já segundo dados da As-
sociação Comercial e 
Empresarial de Ilhabela, 
a taxa de ocupação em 
hotéis e pousadas da ci-
dade para o período é de 
91,8%.
Outro dado interessante 
é o número aproximado 
de casamentos na cidade. 

Ilhabela deve receber a 
visita de aproximada-
mente 20 mil pessoas 
neste feriado de Tiraden-
tes, de acordo com esti-
mativa do Observatório 
do Turismo da Prefeitura 
de Ilhabela.
Assim como Ilhabela, 
muitas cidades acabaram 
decretando ponto facul-
tativo nesta sexta-feira 
(22/4), transformando o 
final de semana em um 
feriado prolongado.

Pela média registrada, 
serão 11 cerimônias, sen-
do quatro na região norte, 
quatro na região central e 
três na região sul, tendo 
em média 1280 convida-
dos no total.
A Prefeitura de Ilhabela 
reforça a importância de 
os turistas e visitantes 
seguirem o decreto mu-
nicipal em vigência que 
obriga o uso de máscaras 
no transporte coletivo e 
nas Unidades de Saúde.
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Projeto Brincando no Bairro 
leva atividades recreativas ao 
Parque Ecológico da Moçota 

nesta quinta-feira, dia 21

A programação contará 
com brincadeiras e recrea-
ção para o público infantil. 
Já para adultos, o destaque 
ficará por conta de uma aula 
aberta de ritmos com o pro-
fessor Eder Nascimento, às 
10h.
O Parque Ecológico da 

A Prefeitura de Caçapava 
segue com a programação 
do aniversário de 167 anos 
da cidade. Nesta quinta-
-feira, dia 21, das 9h às 
12h, o Parque Ecológico da 
Moçota receberá o projeto 
Brincando no Bairro, como 
parte das festividades.

Moçota fica na Rua Anto-
nio Guedes Tavares, s/n, 
Vila Menino Jesus. O es-
paço permanecerá aberto 
no feriado, das 6h às 18h, e 
oferece atrações como par-
quinho acessível, pista de 
caminhada, trilhas e quios-
que.

acumular água, como 
vasos de plantas, galões 
de água, pneus, garrafas, 
piscinas sem uso e sem 
manutenção ou qualquer 
recipiente que acumule 
água. Para desenvolver 
esta ação de avaliação 
e orientação, os agentes 
pedem a colaboração da 
população para que dei-

xem o agente entrar nas 
casa e fazer a inspeção. 
Todos os funcionários do 
serviço estarão uniformi-
zados e devem apresen-
tar crachá da prefeitura. 
Dúvidas? Entre em con-
tato com a secretaria de 
saúde:
 (12)3979 9018 / (12) 
3979 9021;

Os agentes do psf junta-
mente com os agentes de 
saneamento do municí-
pio pedem a colaboração 
da população para com-
bater o mosquito aedes 
aegypti, transmissor das 
arboviroses.
Evite a proliferação do 
mosquito, retire os re-
cepientes que podem 

Prefeitura de Monteiro Lobato inicia 
trabalho de ADL ( avaliação densidade 

larvária do mosquito aedes aegypti) contra a 
dengue!!

Ministradas pelos Poli-
ciais Civis da Divisão de 
Prevenção e Educação, 
serão abordados assuntos 
relacionados a geopolí-
tica das drogas, aspec-
tos legais entre outros 
acerca do tema, além de 
uma breve apresentação 
dos trabalhos desenvol-
vidos e serviços dispo-
nibilizados a população 
pela Divisão. A palestra 
é direcionada para pro-
fissionais das áreas de 
Educação, Segurança e 
do Sistema de Justiça 
Criminal e da Infância 
e Juventude, bem como 
Conselhos Municipais 
que atuam de forma dire-
ta ou indiretamente com 
pessoas (adolescentes, 

jovens e adultos) em con-
flito com a lei ou mesmo 
problemas decorrentes 
de dependência química.
Entre as cidade estão 
Campos do Jordão, Santo 
Antônio do Pinhal, São 
Bento do Sapucaí, Tre-
membé, Taubaté, Pinda-
monhangaba, Redenção 
da Serra, Natividade da 
Serra, São Luiz do Parai-
tinga e Lagoinha.
Em Taubaté a Palestra 
acontece no auditório do 
SEDES que fica locali-
zado na avenida Amador 
Bueno da Veiga, 220 – 
Jardim Jaraguá. Apesar 
do público alvo especifi-
co, qualquer pessoa inte-
ressada poderá assistir a 
palestra na data.

A Prefeitura de Taubaté 
sediará na próxima quar-
ta-feira (27) a partir das 
10h no auditório do SE-
DES a Palestra ‘’Drogas: 
Educar para prevenir’’ 
ministrada pela Polícia 
Civil do Estado de São 
Paulo por meio do De-
partamento Estadual de 
Prevenção ao Narcotrá-
fico e direcionada aos 
profissionais das áreas 
de educação, segurança, 
poder judiciário entre 
outros. Promovida pela 
Delegacia Seccional de 
Polícia de Taubaté serão 
realizados entre os dias 
25 e 29 de abril um ciclo 
de palestras que atingi-
rão 10 municípios do 
Vale do Paraíba.

Polícia civil realiza palestra no sedes de 
taubaté na próxima quarta-feira


