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Secretaria de 
Saúde de Taubaté 

realiza capacitação 
para profissionais 

de saúde sobre 
implantação do 
plano de parto

no de parto que, consis-
te em um documento, 
com validade legal, em 
que a gestante declara 
os cuidados e desejos 
que ela, assim como o 
bebê deverão receber 
no momento do parto e 
no pós-parto imediato.
O questionário aborda 
assuntos como: Que-
ro a presença do meu 
companheiro no mo-
mento do parto?
Em qual posição quero 
realizar meu parto?
Quero fazer uso de 
chuveiro e bola? Que-
ro receber medicação 
para evitar dor?
Quero que o bebê seja 
colocado imediata-
mente no meu colo 
para amamentação 
após o parto? Meu 

companheiro é quem 
deve cortar o cordão 
umbilical? Importante 
deixar claro que o pla-
no de parto visa respei-
tar e dar protagonismo 
para a mulher no mo-
mento do parto, mas 
que a intervenção mé-
dica pode ocorrer caso 
algum ponto do pla-
no não seja viável no 
momento do parto. A 
mulher sempre será in-
formada previamente, 
caso haja necessidade 
de algum ajuste. Além 
do treinamento relacio-
nado ao plano de parto, 
os profissionais de saú-
de também receberão 
uma atualização sobre 
amamentação, em uma 
parceria com o Banco 
de Leite de Taubaté.

A Secretaria de Saú-
de da Prefeitura de 
Taubaté, realiza ciclos 
de capacitação para os 
profissionais de saú-
de para a implantação 
do plano de parto na 
rede pública de saúde 
municipal. Os treina-
mentos acontecerão de 
23 a 25 de fevereiro e 
iniciará com a partici-
pação dos enfermeiros 
da Atenção Básica e 
posteriormente com os 
médicos, em parceria 
com o Hospital Muni-
cipal Universitário de 
Taubaté. Em Taubaté, 
são atendidas cerca de 
3.500 novas gestantes 
anualmente, e a partir 
de abril elas poderão 
elaborar, junto com a 
equipe de saúde, o pla-

São Luiz ampliará a 
Coleta Seletiva

separação correta dos 
materiais.
Uma de nossas principais 
preocupações é a quan-
tidade de lixo produzido 
em nosso município que 
trazem danos significati-
vos à saúde pública e ao 
meio ambiente.
Com o fim da vida útil de 
nosso aterro sanitário, a 

Prefeitura Municipal pas-
sou a despender um valor 
financeiro importante 
pra custear  o transporte 
e a destinação do lixo, 
tendo sido necessária a 
contratação de uma em-
presa especializada para 
realizar o transbordo e o 
transporte para um aterro 
sanitário licenciado.

A partir de 1º de março o 
município dará início ao 
processo de ampliação 
da Coleta Seletiva , com 
objetivo de recolher os 
materiais que são possí-
veis de serem reciclados. 
Para que a nova prática 
funcione, é fundamental 
que o comércio e a po-
pulação colaborem na 
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-26, FLS. nº 48, Termo nº 7565
Faço saber que pretendem se casar DANILO MESSIAS SALGADO e LÁIS BARBOSA SIQUEIRA, apren-
sentando 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 21 de abril de 1986, de estado civil solteiro, 
de profissão metalúrgico, residente e domiciliado na Rua Kaizuca, nº 194, Pinheiros de Tremembé, Tremem-
bé/SP, filho de CIRO DONIZETI SALGADO, natural de Pindamonhangaba/SP e de SOLANGE SATHER 
SALGADO, natural de Pindamonhangaba/SP, ambos residentes e domiciliados em Pindamonhangaba/SP. A 
habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 23 de dezembro de 1991, de estado civil solteira, de pro-
fissão fisioterapeuta, residente e domiciliada na Rua Kaizuca, nº 194, Pinheiros de Tremembé, Tremembé/SP, 
filha de ALBERTO JOSÉ DE AZEVEDO SIQUEIRA, de 63 anos, natural de Caçapava/SP, nascido na data 
de 16 de janeiro de 1959 e de MARINA LAPIDO BARBOSA SIQUEIRA, de 52 anos, natural de Taubaté/
SP, nascida na data de 21 de fevereiro de 1969, 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. 

Livro D-26, FLS. nº 49, Termo nº 7566
Faço saber que pretendem se casar DANIEL CARDOSO DE MIRANDA e ALESSANDRA ROBERTA FA-
RIA DE TOLEDO, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do 
Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Tremembé-SP, nascido no dia 03 de junho de 1975, de esta-
do civil solteiro, de profissão funcionário público, residente e domiciliado na Rua Pindamonhangaba, nº 120, 
Loteamento Parque Nossa Senhora da Glória, Tremembé/SP, filho de WALTER CARDOSO DE MIRANDA, 
falecido e de ARGENE DE MIRANDA, falecida em Taubaté/SP na data de 17 de abril de 2017. A habilitante 
é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 05 de dezembro de 1976, de estado civil divorciada, de profissão 
autônoma, residente e domiciliada na Rua Pindamonhangaba, nº 120, Loteamento Parque Nossa Senhora da 
Glória, Tremembé/SP, filha de JOSÉ BENEDITO FARIA e de BENEDITA IVANICE MIRANDA FARIA., 67 
anos, natural de Santa Rita Jacutinga/MG, nascida na data de 07 de julho de 1954, residente e domiciliada 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. 

Livro D-26, FLS. nº 49, Termo nº 7567
Faço saber que pretendem se casar LUIZ SENA DE SOUSA e MARLUCE OLIVEIRA FARIAS, aprensen-
tando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O 
habilitante é natural de Guaiçara-SP, nascido no dia 25 de setembro de 1954, de estado civil divorciado, de 
profissão aposentado, residente e domiciliado na Rua Flor de Palha, nº 65, Loteamento Residencial Vale das 
Flores, Tremembé/SP, filho de OTACÍLIO SENA DE SOUZA, falecido em Guaiçara/SP na data de 08 de ja-
neiro de 1973 e de SALVIANA SENA DE SOUSA, falecida em Guaiçara/SP na data de 10 de julho de 1985. 
A habilitante é natural de Jaguaruana-CE, nascida no dia 07 de novembro de 1958, de estado civil solteira, de 
profissão do lar, residente e domiciliada na Rua Flor de Palha, nº 65, Loteamento Residencial Vale das Flores, 
Tremembé/SP, filha de EFRAIM OLIVEIRA FARIAS, falecido em Fortaleza/CE na data de 11 de julho de 
2004 e de ANA ROCHA FARIAS, falecida em Fortaleza/CE na data de 01 de janeiro de 1987. 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. 
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EXPEDIENTE

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 – No dia 21 de janeiro de 
2022, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sra. 
ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR os 
itens do Pregão Eletrônico Nº 001/2022, objeto: Aquisição Futura e Parcelada de Medicamentos de 
uso Comum, Demanda Judicial e uso Veterinário, às empresas: A DAINERS MEDICAL EIRELI, com 
valor total de R$ 29.250,00; A. G. KIENEN & CIA LTDA, com valor total de R$ 38.830,00; AGLON 
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, com valor total de R$ 5.947,20; CENTERMEDI COM. 
PROD. HOSPITALARES LTDA, com valor total de R$ 15.400,00; CIRURGICA OLIMPIO EIRELLI, 
com valor total de R$ 10.266,00; COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, com valor total 
de R$ 29.410,00; FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, com valor total de 
R$ 3.905,00; GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA, com valor total de R$ 
23.425,00; INOVAMED HOSPITALAR LTDA, com valor total de R$ 58.238,60; LM FARMA INDUS-
TRIA E COMERCIO LTDA, com valor total de 11.815,00; N. M. LEMES RIBAS DE SOUZA ME, com 
valor total de R$ 211.738,54; PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA, com valor total de R$ 16.731,42; RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EI-
RELI, com valor total de R$ 52.661,06; VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, 
com valor total de R$ 2.720,00 e W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, 
com valor total de R$ 36.646,00. Ficam as empresas convocadas a assinarem a Ata de Registro de 
Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

AVISO DE RESULTADO DE DILIGÊNCIA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 – Registro de 
Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Peças e Serviços para Manutenção de Vans da Frota 
Municipal – A Prefeitura Municipal de Potim informa a HABILITAÇÃO da empresa MEGA TRACTOR 
EMPREENDIMENTOS. A empresa atendeu a diligência aberta em sessão, apresentando resposta 
dentro do prazo. Convoca-se os licitantes para abertura de sessão para realização da fase de ma-
nifestação de interposição de recurso a realizar-se em 23/02/2022 às 10h00min, horário de Brasília/
DF, local www.bnc.org.br “acesso identificado no link - licitações”. Potim, 21 de fevereiro de 2022. 
Evelin F. S. Santos – Pregoeira.
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Inscrições para oficinas de música 
do Projeto Guri de Ilhabela continuam 

até 4 de março
e as vagas são limita-
das. Para se inscrever, 
o responsável do can-
didato deve compare-
cer ao polo do Projeto 
Guri em Ilhabela, que 
fica na avenida Ernesto 
de Oliveira 996, Barra 
Velha, munido das có-
pias do RG ou Certidão 
de Nascimento do can-
didato, RG do respon-
sável, declaração esco-
lar e comprovante de 
endereço. O horário e 
local de inscrições será 
somente às segundas e 
quartas feiras, das 13h 
às 18h, até o dia 4 de 
março.
Podem participar jo-
vens entre 6 a 17 anos 
e 11 meses até o dia 1º 

de março, para alunos 
ingressantes no primei-
ro semestre; e até o dia 
1º de setembro para in-
gressantes no segundo 
semestre.
Sobre o Projeto Guri
O Projeto Guri – maior 
programa sociocultu-
ral brasileiro, mantido 
pela Secretaria de Cul-
tura e Economia Cria-
tiva do Estado de São 
Paulo e gerido pela or-
ganização social San-
ta Marcelina Cultura 
– dispõe de 338 polos 
distribuídos em 282 
municípios e oferece 
cursos gratuitos de mú-
sica para crianças, ado-
lescentes e jovens de 6 
a 18 anos incompletos.

O polo do Projeto Guri 
em Ilhabela continua 
com as inscrições para 
as oficinas de percus-
são, violão e canto co-
ral (para jovens entre 
8 e 18 anos incomple-
tos). A matrícula para 
novos alunos e alunas 
vai até o dia 4 de mar-
ço.
Para participar, o alu-
no não precisa ter co-
nhecimento prévio em 
música, nem possuir 
instrumento musical. 
As aulas serão realiza-
das no período da tar-
de, sempre na segunda 
e quarta-feira da sema-
na.
A inscrição é realizada 
por ordem de chegada 

Secretaria de educação e CCZ  de Taubaté 
realizam ações de conscientização ao bem 
estar animal em 20 unidades da educação 

infantil
se faz necessário nos 
ambientes escolares. O 
projeto acontece até o 
dia 18 de março e vai 
atingir cerca de 2.900 
crianças. O “Educan-
do Cantando” propor-
ciona uma apresenta-
ção interativa levando 
educação e conscien-
tização ambiental por 
meio de músicas au-
torais, teatro e cinema 
atraindo a atenção e 
participação de todos 
os presentes. A infor-
mação e a conscienti-
zação recebidas de for-
ma lúdica, como as do 

“Educando Cantando”, 
contribuem para que as 
crianças possam ajudar 
a reverter quadros de 
maus tratos, abandonos 
e falta de respeito com 
os animais domésticos, 
silvestres e exóticos, 
que fazem parte do co-
tidiano de muitos lares.
Ações relacionadas à 
preservação do meio 
ambiente e ao bem es-
tar animal são primor-
diais na formação de 
um cidadão conscien-
te dos seus direitos e 
deveres, garantindo o 
bem estar de todos.

A Prefeitura de Tauba-
té, através da Secreta-
ria de Educação e em 
parceria com Centro de 
Controle de Zoonozes 
(CCZ), realizam apre-
sentações interativas 
da peça teatral “Ami-
gos para Sempre” em 
20 unidades da Edu-
cação Infantil, através 
do projeto Educando e 
Cantando.
As causas relacionadas 
ao meio ambiente e ao 
bem estar animal estão 
inseridas nos debates 
mundiais, trabalhar 
esse importante tema 

Senhor de 57 anos sofre 
acidente de carro em Campos do 

Jordão
rua Rafael Sampaio Vi-
dal, em frente ao Mer-
cado Municipal. 
Com a colisão, o ho-
mem ficou preso nas 
ferragens e o Corpo 
de Bombeiros preci-

sou ser acionado para 
o socorro da vítima. O 
motorista foi socorrido 
consciente pela equipe 
de resgate e conduzido 
ao Pronto Socorro Mu-
nicipal.

Um homem de 57 anos 
bateu o carro contra 
uma árvore nesta ma-
drugada de domingo 
(20), por volta da 4h. O 
acidente aconteceu em 
Campos do Jordão, na 

Homem de 21 anos bate 
carro contra um muro 

em Taubaté
durante a madrugada 
deste domingo (20), 
por volta das 2h45. O 
condutor ficou retido 
no veículo e o Corpo 
de Bombeiros precisou 

ser acionado. 
Ele foi socorrido pelo 
resgate com um feri-
mento na cabeça e en-
caminhado ao Hospital 
Regional.

Um homem de 21 anos 
bateu o carro contra 
um muro na rua XV de 
Novembro, em Tauba-
té. 
O acidente aconteceu 

Carro com 
quatro ocupantes 

capota em 
Ilhabela

Na manhã deste sábado 
(19), um carro capotou 
pela Rua Minas Gerais, 
em Ilhabela.  O veículo 
com quatro ocupantes 
colidiu contra um ou-
tro que estava estacio-
nado e ficou tomba-
do no meio da via.O 
Corpo de Bombeiros 
foi acionado e retirou 
a motorista de dentro 
do veículo, que encon-
trava-se desmaiada. Os 

outros três ocupantes 
estavam conscientes 
e já fora do veículo. 
A mulher de 28 anos, 

sem ferimentos apa-
rentes, foi levada pelo 
SAMU ao Hospital 
Mário Covas.
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Prefeitura de Ilhabela abre 
processo seletivo para 

contração de professores

Biológicas (Ensino 
Fundamental 6º ao 9º 
ano e Suplência de 5ª a 
8ª série); Professor de 
Educação Física (Edu-
cação Infantil e Ensino 
Fundamental de 1º ao 
9º ano e Suplência de 
5ª a 8ª série); Professor 
de Geografia (Ensino 
Fundamental 6º ao 9º 
ano e Suplência de 5ª a 
8ª série); Professor de 
História (Ensino Fun-
damental 6º ao 9º ano 
e Suplência de 5ª a 8ª 
série); Professor de 
Língua Inglesa (Edu-
cação Infantil, Ensino 
Fundamental de 1º ao 
9º ano e Suplência de 
5ª a 8ª série); Professor 
de Matemática (Ensino 
Fundamental 6º ao 9º 
ano e Suplência de 5ª 
a 8ª série); e Professor 
de Língua Portuguesa 
(Ensino Fundamental 

6º ao 9º ano e suplência 
de 5ª a 8ª série).
O edital completo pode 
ser acessado no site da 
Prefeitura de Ilhabela: 
https://bit.ly/3LOETg3 
ou no site www.nos-
sorumo.org.br. A pre-
visão é que as provas 
objetivas e discursivas 
sejam aplicadas no dia 
10 de abril.
Vencimentos
Para os professores da 
Educação Básica (in-
fantil ou fundamen-
tal) o salário é de R$ 
3.955,50 mensais, com 
carga horária de 30 
horas semanais, inclu-
so HTP (individuais e 
coletivas). Já para as 
demais disciplinas são 
R$ 26,37 hora/aula, 
com carga Horária de 
até 40 horas semanais, 
incluso HTP (individu-
ais e coletivas).

A Prefeitura de Ilhabe-
la divulgou nesta se-
gunda-feira (21), o edi-
tal do processo seletivo 
02/2022 para a contra-
tação de professores. 
As inscrições devem 
ser realizadas até o dia 
21 de março, pelo site: 
www.nossorumo.org.
br.
A taxa de inscrição é 
no valor de R$ 65 e as 
vagas são para cadastro 
reserva e destinadas aos 
professores  da Educa-
ção Básica – Educação 
Infantil (de 1 a 5 anos 
de idade); Professor de 
Educação Básica – En-
sino Fundamental (de 
1º ao 5º ano); Profes-
sor de Arte (Educação 
Infantil e Ensino Fun-
damental de 1º ao 9º 
ano e Suplência de 5ª 
a 8ª série); Professor 
de Ciências Físicas e 
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Repescagem da Vacinação - 1ª 
dose em São Luiz do Paraitinga

cinação do dia 16/02.
Locais e horários 
Horário: 8h as 12h e 
13h as 15h
Locais: Quadra Po-
liesportiva - Benedito 
Tadeu Galhardo “Gê-
nio” e E.S.F. Catuça-
ba - Udezina Nunes de 
Farias. IMPORTANTE 
1 - As crianças deverão 
estar acompanhadas 

dos pais ou um respon-
sável maior de 18 anos;
2 - Obrigatório apre-
sentação do CPF e do-
cumento pessoal como 
RG ou certidão de 
nascimento; 3 - Crian-
ças com deficiência 
permanente ou comor-
bidades devem apre-
sentar documento que 
comprovem a doença.

3ª REPESCAGEM 
- VACINAÇÃO IN-
FANTIL CONTRA 
COVID-19
Dia 23/02 - quarta-fei-
ra
-Repescagem para 
Crianças de 5 a 11 
anos;
Vacinação 2ª Dose 
para crianças que não 
compareceram na va-

Prefeitura de 
Caçapava segue 

realizando a emissão da 
Carteira Municipal de 

Identificação do 
Autista

2019. Desde que foi ins-
tituída em Caçapava, já 
foram emitidas 61 cartei-
rinhas. Saiba como soli-
citar o documento:
A Carteira Municipal de 
Identificação do Autista 
pode ser solicitada por 
meio de requerimento 
feito nas duas unidades 
do CRAS (Centro de 
Referência e Assistência 
Social), localizados na 
Vila Menino Jesus e Vera 
Cruz, com os seguintes 
documentos:
- cópia dos documentos 
pessoais do interessado 
e, sendo menor de ida-
de, dos seus responsáveis 
(Certidão de Nascimen-
to, RG e CPF);
- cópia de comprovante 
de endereço atualizado;
- cópia de laudo médico 
(psiquiatra ou neurolo-
gista), confirmando o 

diagnóstico com a CID 
10 F84
- 01 foto 3x4
Todas as cópias devem 
estar acompanhadas dos 
originais para conferên-
cia. A emissão da carteira 
é gratuita.
Após requerer o docu-
mento, o paciente deve 
aguardar o contato do 
CRAS, informando sobre 
a emissão da carteirinha, 
que deverá ser retirada na 
recepção da Secretaria de 
Cidadania e Assistência 
Social (Rua Alberto Pin-
to de Faria, 292, Jardim 
Julieta), no horário das 
9h às 16h.
Endereço dos CRAS:
Rua São Bento, 46 - Vera 
Cruz - Contato: (12) 
3653-1641;
Rua Pará, 371, Vila Me-
nino Jesus - Contato: 
3652-9530.

A Secretaria de Cidada-
nia e Assistência Social 
da Prefeitura de Caça-
pava, segue realizando 
a emissão da Carteira 
Municipal de Identifica-
ção do Autista (CMIA). 
A ação tem a finalidade 
de conferir identificação 
à pessoa diagnosticada 
com Transtorno do Es-
pectro Autista (TEA), 
considerada pessoa com 
deficiência para todos os 
efeitos, com direito à as-
sistência social. 
Este documento promo-
ve a inclusão social da 
pessoa com TEA e con-
tribuir para a garantia do 
exercício pleno da cida-
dania. 
A Carteira Municipal de 
Identificação do Autista 
foi instituída no muni-
cípio de Caçapava pela 
Lei nº 5677, de Abril de 


