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Neste sábado (26) tem apresentações
culturais no horto municipal de
Tremembé.

No sábado, 26 de março,
artistas contemplados pela
Lei Aldir Blanc farão suas
apresentações no Horto
Municipal de Tremembé a
partir das 09h00.
Confira o que vai rolar:
OFICINAS DE ARTE
COM EDRAS DRAGO E
THAYNÁ FARIA
Uma super oficina com o
objetivo colocar as crianças
em contato com as artes e a
cultura.
Edras Drago tem 22 anos
e atua como artista plástico. Atualmente desenvolve
trabalho com aplicações em

canson, parede e pele (tattoo).
Thayná Faria tem 24 anos e
trabalha como artista plástica. Atualmente desenvolve
trabalhos em paredes, pele
(tattoo) e folhas variadas.
APRESENTAÇÃO
DE
CAPOEIRA DO CENTRO
CULTURAL ZUMBIARTE
O “Grupo Capoeira Santa
Catarina”, foi fundado pelo
professor Luciano em 1998,
com o intuito de ensinar as
crianças e adultos a disciplina e a cultura brasileira.
Atualmente o grupo ofere-

ce aulas gratuitas também
no Ginásio de Esportes
(quadra coberta), as terças
e quintas-feiras, das 19:00
às 20:00 horas, em parceria
com Prefeitura Municipal
de Tremembé, através da
Secretaria de Esportes. O
objetivo principal do projeto é tirar as crianças das ruas
e proporcionar a prática do
esporte e o conhecimento
da cultura capoeirista.
Participe das atividades!
Horário: sábado, às 09h
Local: no Horto Municipal
(R. Poços de Caldas, 32 –
Bica da Glória).

Tremembé é sede do circuito Vale
Paraibano de xadrez escolar 2022

Campeonato é organizado
desde 2007 pela Associação
Vale Paraibana de Xadrez e
envolve escolas públicas e
particulares da RMVP.
Para a etapa de Tremembé
são esperados mais de 150
participantes.
São 3 categorias para a
disputa: Sub-10, Sub-12 e
Sub-14.
A Estância Turística de Tremembé recebe no próximo
dia 09 de abril o Circuito
Valeparaibano de Xadrez
Escolar, organizado pela
Associação Vale Paraibana
de Xadrez (AVPX), em parceria com a Secretaria de
Educação, e que irá envolver mais de 150 alunos das

escolas municipais e particulares de diversas cidades
da RMVP além de Tremembé, como Taubaté, São José,
Pinda, Jacareí, entre outras.
“O xadrez é um esporte que
ajuda no desenvolvimento
do raciocínio lógico, da capacidade de concentração,
no controle da ansiedade
e na disciplina. Incentivar
o xadrez entre os nossos
alunos é incentivar também
um melhor desenvolvimento escolar”, explica a Secretária de Educação de Tremembé, Daniela Renó.
Organizado pela AVPX
desde 2007, a etapa de Tremembé irá premiar os cinco
melhores colocados de cada
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categoria, além de troféus
para os 3 primeiros e também para as 3 melhores escolas no desempenho geral.
Este ano serão realizadas
cinco etapas da competição,
sendo Tremembé a primeira delas, depois Paraibuna, São José do Campos,
Jacareí e Taubaté. A escola EMEF José Inocêncio
Monteiro, de Tremembé, é
a atual bicampeã do circuito
(2018 e 2019).
As inscrições são gratuitas
e vão até 06 de abril. Os
interessados devem enviar
nome completo, data de
nascimento e escola para
o e-mail: avpxescolar@
gmail.com
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EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 – No dia 22 de
março 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 o Pregão Eletrônico Nº 004/2022, referente ao objeto:
Aquisição de Oxigênio Medicinal Hospitalar, Conforme Termo de Referência e Demais
Anexos do Edital, à empresa: IBG - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, com
valor total de R$ 111.544,50. Fica a empresa convocada a assinar o Contrato no prazo
de 05 dias úteis a partir desta publicação.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – A PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM, nos termos do
artigo 44, § 6º combinado com artigo 31, § 5º da Lei Federal nº 13.465/17, COMUNICA
que se encontra em processo de Regularização Fundiária de Interesse Social – REURB-S o Núcleo Habitacional denominado Chácara Tropical com acesso principal através
da Rua Eduardo Bianco, envolvendo área objeto das matrículas sob os nº 1.009, 1.010
e 1.011 do R.I de Guaratinguetá - SP ficando assim NOTIFICADOS, os proprietários,
confinantes ou terceiros eventualmente interessados, para que querendo apresentem
impugnação, no prazo de 30 dias a contar da presente publicação, conforme faculdade
legal disposta no artigo 31, parágrafo 1º da Lei Federal nº 13.465/17. A notificação na
íntegra se encontra disponível no site www.potim.sp.gov.br. Potim, 22 de março de 2022.
Erica Soler Santos de Oliveira – Prefeita Municipal.
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Termo de Retificação de Publicação de Homologação – Pregão Eletrônico Nº 001/2022 Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Medicamentos de Uso
Comum, Demanda Judicial e Uso Veterinário - Na publicação à página nº 384 do Diário
Oficial do Estado de São Paulo, do dia 22/02/2022, com referência a data da homologação, onde se lê: 21 de janeiro de 2022; leia-se: 21 de fevereiro de 2022. Publique-se.
Potim, 22 de março de 2022. Erica Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal.

PUBLICAÇÃO DE DISPENSA - A Prefeitura Municipal de Potim/SP, torna pública a Dispensa de Licitação Nº 080/2022 para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE PAVIMENTAÇÃO
DE VICINAIS pelo valor total de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) ao
fornecedor MCPO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA nos termos do Artigo 24, Inciso
II, da Lei Nº 8.666/93. Potim, 22 de março de 2022. Erica Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – A PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM, nos
termos do artigo 44, § 6º combinado com artigo 31, § 5º da Lei Federal nº
13.465/17, COMUNICA que se encontra em processo de Regularização Fundiária de Interesse Social – REURB-S o Núcleo Habitacional denominado “Miguel Vieira” com acesso principal pela Avenida Miguel Vieira dos Santos, ficando assim NOTIFICADOS, Didum Empreendimentos Vista Alegre S/C Ltda, na
qualidade de confinantes ou terceiros eventualmente interessados, para que
querendo apresentem impugnação, no prazo de 30 dias a contar da presente
publicação, conforme faculdade legal disposta no artigo 31, parágrafo 1º da
Lei Federal nº 13.465/17. A notificação na íntegra se encontra disponível no
site www.potim.sp.gov.br. Potim, 22 de março de 2022. Erica Soler Santos de
Oliveira – Prefeita Municipal.

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.
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“Violência e exploração
sexual contra crianças e
adolescentes” são temas
de formação em Taubaté

Prefeitura promove reunião com DJ e
integrantes do Bike Club Alma Libre para
organização de evento

Os integrantes do Bike Club
Alma Libre, Julio Cesar e
Evandro da Silva, e o Dj
Celião participaram de uma
reunião com a Secretaria
de Cultura e Turismo para
o planejamento do festival
1º Alma Libre Car Fest.
Representaram a Prefeitura o secretário de Cultura
e Turismo, Alcemir Palma,
e o secretário adjunto de

Cultura e Turismo, Ricardo
Flores.
O evento foi marcado para
dia 24 de abril, das 10h às
16h, no Parque da Cidade.
No local, ocorrerá exposição de carros antigos, bicicletas lowrider e a presença
do Alemão, participante do
programa “Lowrider Brasil”, do canal Discovery e
dono de um Bike Club em

São Paulo. Além de contar
com apresentações musicais do DJ.
A entrada pede 1 kg de alimento que será entregue ao
FSS (Fundo Social de Solidariedade).
A Van do Turismo estará
presente no local, fazendo
a divulgação das exibições
presentes no parque e também dos demais atrativos

da cidade de Pindamonhangaba.
Segundo o secretário Adjunto de Cultura e Turismo,
Ricardo Flores, “o intuito
desse evento é fomentar a
cultura e o turismo na cidade. Eventos como este atraem muitos turistas, o que
proporciona a melhor divulgação das atrações de Pinda
feita pela Van do Turismo”.

Profissionais da Secretaria
de Desenvolvimento e Inclusão Social (SEDIS), da
Prefeitura de Taubaté, participarão nesta quinta-feira,
dia 24 de março, de uma
formação sobre “Violência
e Exploração Sexual contra
crianças e adolescentes”.
A iniciativa faz parte do
Projeto “Papo Reto-Jovens
contra a violência”, desenvolvido pelo Ministério
Público do Estado de São
Paulo em parceria com uma
organização não governamental que defende os direitos das crianças, adolescentes e jovens. A ação tem
como objetivo fortalecer as
habilidades dos profissionais sobre temas estruturais
para dar continuidade aos
trabalhos de sensibilização
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e de mobilização relacionados à violência sexual contra crianças e adolescentes,
a fim de fazer com que esses profissionais se tornem
multiplicadores e possam
dar continuidade à metodologia do projeto na proteção
dos direitos da infância.
Durante a formação serão
discutidas possíveis ações
de enfrentamento que poderão ser criadas a partir desta
sensibilização em seu território de abrangência.
A capacitação será ministrada para profissionais
atuantes nas áreas da Proteção Social Especial (PSE)
do município e do Sistema
Único de Assistência Social
(SUAS), a partir das 10h na
Escola Municipal do Trabalho – Jabuticabeira.

