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App da saúde de Taubaté lança
atualização

A Prefeitura de Taubaté, através da Secretaria de Saúde, lançou uma atualização
no aplicativo “Ta On
Taubaté”. O app apresenta informações sobre políticas públicas
de saúde do município
e do Sistema Único de
Saúde (SUS).
A novidade é que agora o app disponibilizou
um botão onde o munícipe digita seu endereço e fica sabendo
qual é a sua unidade de

cobertura/referência,
que é a mais próxima
de sua casa e onde ele
deve buscar os atendimentos.
Serão disponibilizadas
orientações sobre a
rede de serviços de assistência à saúde, campanhas e vacinação.
Além de conteúdos sobre saúde e bem-estar.
O usuário já pode visualizar vídeos sobre
a Atenção Básica (Pamos e ESF), Saúde Bu-

cal, Policlínica Adulto,
Policlínica
Infantil,
Saúde da Mulher, Centro da Mulher, AMI,
Qualist, Consultório
de Rua, Caps, Comitê
de Prevenção ao Suicídio, Projeto “Educar,
Prevenir para Sorrir”,
Cuidados com os Pés
Diabético e Prevenção
de quedas em Idosos.
O app está disponível
para download nas lojas de aplicativo dos
sistemas IOS e Android.

Inscrições para o Festival de Marchinhas
em Pinda são prorrogadas até o dia 7 de
fevereiro

As inscrições para o
15° Festival de Marchinhas Carnavalescas
de
Pindamonhangaba foram prorrogadas
para o dia 7 de fevereiro (segunda-feira). Devido à pandemia da covid-19, o Festival será
realizado em plataformas virtuais da Prefeitura Municipal. As
inscrições devem ser
feitas por meio do link
https://forms.gle/TmcfRoG7JDexTCUK7. O
Edital completo pode
ser acessado no site da
Prefeitura de Pindamonhangaba.
A iniciativa da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e
Turismo, busca resgatar e divulgar a tradição das marchinhas de
carnaval e incentivar a
criatividade dos compositores populares de

todo o país.
Nesta edição, o Festival leva o nome de Roberto de Castro Rossi,
pindamonhangabense,
reconhecido no meio
cultural por seu trabalho e empenho realizado ao longo de anos
em escolas de samba
de Pindamonhangaba.
A diretora de Cultura, Rebeca Guaragna,
destaca a tradição do
evento. “O Festival de
Marchinhas se tornou
tradição em nosso município. Muito esperado por todos, o Festival
reúne grandes compositores e intérpretes de
nossa região, além de
toda uma torcida formada por grupos de familiares e amigos que
tanto trazem alegria ao
evento.”
No total, serão 20 marchinhas selecionadas
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para apresentação entre os dias 18 e 20 de
fevereiro de 2022. A
premiação será no dia
20 e contempla troféu e
valor em dinheiro para
os três primeiros colocados. Poderão participar compositores da
Região Administrativa
de São José dos Campos (39 cidades). Não
há um limite para o
número de inscrições
de marchinhas por participante,
individual
ou em parceria, mas
apenas uma composição será selecionada.
Cada marchinha poderá ter até 4 intérpretes.
A proposta poderá ser
gravada com dispositivos móveis, como
celulares, câmeras fotográficas ou câmeras
de vídeo, utilizando
recursos de edição ou
não.
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Aviso de Abertura de Prazo para Contrarrazão – Processo Administrativo Nº 413/2021 – PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 073/2021
– Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Locação
de Caminhão Tipo Coletor e Compactador de Lixo, Conforme Termo de Referência e Demais Anexos do Edital – Tendo em vista a
interposição de recurso da empresa SANELOC - LOCAÇÕES DE
EQUIPAMENTOS EIRELI, concede-se o prazo de 03 (três) dias
úteis após esta publicação, para apresentação de contrarrazão.
Potim, 21 de janeiro de 2022. Bruno C. F. Abreu – Pregoeiro.

1º feirão “Mesa Taubaté” do ano
arrecada mais de 1 tonelada de
alimentos

Livro D-26, FLS. nº 39, Termo nº 7546
Faço saber que pretendem se casar GERSON DIAS BARBOSA e WALCELIA SILVEIRA, 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 18 de fevereiro de 1968, de estado civil divorciado, de profissão
síndico profissional, residente e domiciliado na Avenida dos Manacás, nº 195, Flor do Vale, Tremembé/SP,
filho de BENEDITO ARISTEU DIAS BARBOSA, falecido em Taubaté/SP na data de 30 de março de 1983
e de IVONE BARBOSA, falecida em Taubaté/SP na data de 25 de abril de 2013. A habilitante é natural de
Taubaté-SP, nascida no dia 23 de junho de 1968, de estado civil solteira, de profissão funcionária pública estadual, residente e domiciliada na Avenida dos Manacás, nº 195, Flor do Vale, Tremembé/SP, filha de MANOEL
SILVEIRA, falecido em Juiz de Fora/MG e de TERESINHA MARIA DA SILVEIRA, falecida em Taubaté/
SP na data de 25 de setembro de 2002. 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 39, Termo nº 7547
Faço saber que pretendem se casar EVANDRO APARECIDO DE SOUZA e FRANCINE MARIANO, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O
habilitante é natural de São Paulo-SP, nascido no dia 04 de maio de 1988, de estado civil solteiro, de profissão
auxiliar de produção, residente e domiciliado na Rua Mario do Carmo Ribeiro, nº 1990, Bica da Glória, Tremembé/SP, filho de PEDRO FRANCISCO BARRETO DE SOUZA, falecido em Itaim Paulista/SP na data de
07 de abril de 2016 e de REGINA APARECIDA DE SOUZA, de 65 anos, natural de Poá/SP, nascida na data
de 08 de setembro de 1956, residente e domiciliada em Tremembé/SP. A habilitante é natural de Tremembé-SP, nascida no dia 12 de fevereiro de 1989, de estado civil solteira, de profissão do lar, residente e domiciliada
na Rua Mario do Carmo Ribeiro, nº 1990, Bica da Glória, Tremembé/SP, filha de VALDEVINA APARECIDA MARIANO, de 58 anos, natural de Guarulhos/SP, nascida na data de 16 de março de 1963, 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.

EXPEDIENTE

O Feirão do Automóvel “Mesa Taubaté” retomou as atividades no
último domingo, dia 16
de janeiro. A exposição
de veículos realizada
semanalmente nas dependências do Mercatau arrecadou no primeiro Feirão deste ano
mais de 1 tonelada de
alimentos, entre arroz,
feijão e macarrão.
Iniciado no dia 30 de
maio do ano passado,
este foi o 31º Feirão
realizado. Ao todo, durante o ano de 2021,
foram
arrecadadas
mais de 21 toneladas
de alimentos que foram repassados para o

Fundo Social de Solidariedade de Taubaté
(FUSSTA) para o preparo das sopas que são
distribuídas diariamente em seis bairros do
município pelo “Projeto Mesa Taubaté”.
A exposição dos veículos realizada neste domingo arrecadou 1.069
kg de alimentos. Ao
todo participaram 455
veículos, sendo 360
carros e 95 motos. Foram arrecadados 628
kg de arroz, 192 kg de
feijão e 249 kg de macarrão. Os interessados
em participar do Feirão de Automóveis no
Mercado Atacadista de

Taubaté (Mercatau) poderão contribuir com a
campanha doando 1 kg
de alimento. Para expor carros é necessário
doar 2 kg de alimentos
para o veículo ficar na
área aberta e 3 kg para
a área coberta. Já os
proprietários de motos
devem contribuir com
1 kg de alimento para
participar.
O Feirão do Automóvel “Mesa Taubaté”
acontece todos os domingos, das 8h às 12h,
no Mercatau, que fica
na Rua Professora Escolástica Maria de Jesus, 100, Jardim Eulália.

JORNAL DIÁRIO E REGIONAL
A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - Tremembé - SP
Tel. (0xx12) 3672-2257
Fax (0xx12) 3672-4831
CEP 12120-000
E-mail: publicacoesgazeta@hotmail.com
Registro no INPI 81717790
Impresso e 20/01/2022
Diretor responsável pela publicação:
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e Impressão: Pré Impressão Gráfica - SP - Capital.
Representante em São Paulo.
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos
Jornais do Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas, não representam necessariamente a opinião deste
jornal.
Atenção: Este jornal é distribuído à todas as Prefeituras e Câmaras Municipais do
Vale do Paraíba, Litoral Norte e Região Serrana, além de vários órgãos Federais,
Estaduais e Municipais.
Aviso: Não existe falta de jornais para demanda diariamente. Edições atuais e de arquivos estão sempre a disposição no endereço: Rua dos Lírios n° 171, Bairro: Flor do Vale,
Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.

www.tremembeonline.com.br / www.agazetadosmunicipios.com

22-23-24 de Janeiro 2022

pág. 3

A Gazata dos Municípios

EXTRATO DE PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 06/2022.

EXTRATO DE PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 04/2022.

O Município de Redenção da Serra, através da Secretaria Municipal de Administração torna público que, no
período das 09:00 (nove horas)do dia 24/01/2022 às 16:00 (dezesseis horas ) do dia 28/01/2022, estarão
abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado de Monitor Escolar e Esportivo por prazo
determinado para suprir as demandas das Unidades da Prefeitura-Monitor Escolar e Esportivo- Carga
Horária 40hs Semanais – Remuneração – R$1.155,17 (Salário Base) .O edital, na íntegra, estará disponível
no site: ww.redencaodaserra.sp.gov.br e na sede da prefeitura. Os contatos poderão ser feitos por meio do
telefone: (12) 3676-1600.

O Município de Redenção da Serra, através da Secretaria Municipal de Administração torna público que, no
período das 09:00 (nove horas)do dia 24/01/2022 às 16:00 (dezesseis horas ) do dia 28/01/2022, estarão
abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado de Agente Comunitário de Saúde por prazo
determinado para suprir as demandas das Unidades da Prefeitura-Agente Comunitário de Saúde- Carga
Horária 40hs Semanais – Remuneração – R$1.291,25 (Salário Base) .O edital, na íntegra, estará disponível
no site: ww.redencaodaserra.sp.gov.br e na sede da prefeitura. Os contatos poderão ser feitos por meio do
telefone: (12) 3676-1600.

Jucimar Ferreira da Silva

Jucimar Ferreira da Silva

Prefeito Municipal

Prefeito Municipal

Projeto de Cicloturismo em Tremebé
oferece rotas para mais de 20 pontos
turísticos da cidade

EXTRATO DE PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 05/2022.

O Município de Redenção da Serra, através da Secretaria Municipal de Administração torna público que, no
período das 09:00 (nove horas)do dia 24/01/2022 às 16:00 (dezesseis horas ) do dia 28/01/2022, estarão
abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado de Agente Administrativo e Encarregado por
prazo determinado para suprir as demandas das Unidades da Prefeitura-Agente Administrativo- Carga
Horária 40hs Semanais – Remuneração – R$2.095,36 (Salário Base) e Encarregado- Carga Horaria 40hs
Semanais – Remuneração- R$ 1.458,45 .O edital, na íntegra, estará disponível no site:
ww.redencaodaserra.sp.gov.br e na sede da prefeitura. Os contatos poderão ser feitos por meio do
telefone: (12) 3676-1600.

Jucimar Ferreira da Silva
Prefeito Municipal

A iniciativa da Prefeitura
de Tremembé visa fortalecer o cicloturismo local e
utiliza a tecnologia de QR
Code para traçar as rotas
A partir de sábado (22),
das 8h às 11h, a Prefeitura
de Tremembé vai manter
aberta aos ciclistas a exposição interativa de fotos
da cidade, que acontece no
Casarão do Futuro Museu
(na praça Geraldo Costa).
A iniciativa faz parte do
projeto de fomento ao cicloturismo de Tremembé,
desenvolvido pela Secretaria de Turismo e Cultura, em parceria com a

Secretaria de Esportes da
Prefeitura. A mostra ficará
disponível também aos sábados para que os ciclistas
que passam pela cidade
escolham, dentre os mais
de 20 pontos turísticos,
quais são as rotas que querem percorrer durante o
pedal. “Mais de 500 pessoas já visitaram a nossa
exposição de fotos. Agora,
queremos mantê-la aberta
de forma permanente de
terça a sábado, oferendo
aos ciclistas que passam
por Tremembé uma série
de rotas por meio da tecnologia QR Code dispo-
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nível em cada foto. Basta
apontar a câmera, traçar a
rota no Google Maps ou
app e pedalar até um dos
belos pontos turísticos da
cidade”, explica o Prefeito
Clemente.
ROTA DE CICLOTURISMO E EXPOSIÇÃO DE
FOTOS DE TREMEMBÉ
Dias: de terça a sábado.
Horários:Terça a sexta:
das 8h às 17h. Sábados:
das 8h às 11h.
Local: Futuro Museu de
Tremembé, ao lado da
Praça da Estação (Rua São
Francisco, n. 197 - Jardim
Bom Jesus - Tremembé)
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Taubaté abre inscrições para
seletiva de ginástica artística

A Prefeitura de Taubaté, através da Secretaria Esportes, Lazer
e Qualidade de Vida,
abre inscrições para a
seletiva da equipe de
Ginástica Artística de
Taubaté. Os interessados devem preencher
um formulário online
até o dia 04 de fevereiro. As vagas disponíveis são de ampla concorrência e con

templam crianças de 5
à 12 anos. Os atletas
deverão participar de
testes práticos. No dia
9 de fevereiro, às 9h,
é o teste para crianças
de 5 e 6 anos e às 14h
para a faixa etária de 7
e 8 anos. Já no dia 10, o
primeiro horário das 9h
será para crianças de 9
e 10 anos, enquanto o
segundo horário das
14h será para crianças

de 11 e 12 anos.Após o
processo de teste, a Secretaria de Esportes e
Lazer de Taubaté divulgará os resultados dos
candidatos por meio
de suas redes sociais.
A Ginástica Artística
combina sequências de
exercícios acrobáticos
em diferentes tipos de
aparelhos que exigem
do atleta força, leveza
e perfeição.
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Ilhabela espera receber 25 mil
turistas durante feriado do
Aniversário de São Paulo

Estimativa do Observatório do Turismo da Prefeitura de Ilhabela aponta
que pelo menos 25 mil
turistas devem escolher
como destino o arquipélago durante o feriado de
aniversário de São Paulo,
comemorado em 25 de
janeiro.
O número é calculado
com base nos veículos
esperados no sistema de
travessia de balsa do Departamento Hidroviário.
Já segundo a Associação

Comercial e Empresarial
de Ilhabela, a taxa de ocupação de leitos em hotéis
e pousadas da cidade de
20 a 23 de janeiro é de
90%,4 de ocupação.
Embora a cidade espere receber um número
maior de turistas em relação aos últimos finais
de semana, a Prefeitura
de Ilhabela reforça a importância de os turistas
e visitantes seguirem o
decreto municipal em vigência que obriga o uso

de máscaras e a apresentação do passaporte vacinal (duas doses) para
acessar os comércios e
repartições públicas da
cidade.
Além disso, o horário de
funcionamento dos estabelecimentos comerciais
é até 1h. Os estabelecimentos estão restritos
à capacidade máxima
de 50% de sua lotação,
incluindo igrejas e templos, quando da realização de missas e cultos.

Taubaté abre inscrições para seletiva de ginástica
artística

O Sindicato dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba
vai abrir inscrições para novas turmas dos cursos gratuitos de informática.
A inscrição para sócios da
entidade acontece primeiro,
na próxima segunda-feira
dia 24, e para a comunidade
começa no dia 31. As inscrições terminam no dia 4
de fevereiro, mas as vagas
são preenchidas por ordem
de chegada.
As inscrições devem ser
feitas pessoalmente e os interessados devem apresen-

tar um documento de identidade original com foto,
comprovante de residência
e o cartão de vacinação da
Covid-19.
No total, serão 170 vagas
para cursos de informática básica, Excel avançado,
Word e Power Point avançados, e Android. Os cursos
têm duração de três meses e
a idade mínima é 12 anos.
O secretário de Formação
da entidade, Nilson Conceição, afirma que as medidas
de prevenção à pandemia
de Covid-19 continuam.

“Essa será a segunda turma
desde quando começou a
pandemia. Fizemos várias
adequações para atender
ao distanciamento, continuaremos fazendo medição
da temperatura na entrada,
cobrando uso da máscara e
o cartão de vacinação para
efetuar a inscrição”, disse.
A sede do sindicato fica
localizada na Rua Sete de
Setembro, 232, centro. Os
cursos também serão oferecidos na subsede de Moreira César. Para mais informações, ligue 3522-1142.
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