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Tarifa do transporte público será
reajustada em março em Taubaté
A Prefeitura de Taubaté
informa que o valor da
tarifa do transporte público na cidade será reajustado a partir do mês de
março.
O reajuste se faz necessário considerando a essencialidade do serviço de
transporte público, que
enfrenta uma grave crise
devido à crise sanitária
acarretada pela pandemia
da COVID-19, com queda abrupta no número de
passageiros (atualmente
o sistema opera com 55%
da demanda em relação
ao período pré pandemia).
A nova tarifa foi calculada com base no contrato
de concessão do transporte público municipal. Os cálculos levam
em consideração o custo
operacional como salário
dos funcionários, preço
do combustível e índice da inflação, além de
aspectos operacionais,
como o tamanho da frota,
itinerários e a quantidade
de passageiros transportados.
A necessidade do reajuste foi influenciada principalmente pelo aumento
do preço do diesel (mais
de 44% em 2021), principal insumo da operação
do sistema. Para tanto, a
tarifa média será reajustada de R$ 4,20 para R$
4,67, uma variação de

11,22%, que representa a
inflação acumulada para
o sistema entre 04/2021
a 01/2022, apurada através do Índice Geral de
Preços – Disponibilidade
Interna (IGP-DI), medido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), que é
o índice utilizado para
reajustes de serviços e tarifas públicas.
A fim de estimular o uso
do bilhete eletrônico e reduzir o dinheiro a bordo,
será concedido desconto para pagamento nesta
modalidade e a tarifa pública do Cartão Rápido
passa de R$ 4,10 para
R$ 4,50. Para pagamento com dinheiro e Vale
Transporte o valor passa
de R$ 4,30 para R$ 4,70.
O cartão-estudante ficará
fixado em R$ 2,45.
O Cartão Rápido pode
ser obtido gratuitamente
na loja da concessionária
ABC Transportes, situada no terminal rodoviário urbano (rodoviária
velha).
A nova tarifa entrará
em vigor 15 dias após a
publicação do decreto
municipal no “Boletim
Oficial do Município”,
que aconteceu nesta terça-feira, dia 22 de fevereiro.
A última atualização de
tarifa pública em Taubaté
foi realizada em julho de
2019.

Investimentos
O sistema de transporte público municipal de
Taubaté vai passar por
um processo de modernização. Com apoio e
supervisão do Banco
de Desenvolvimento da
América Latina (CAF),
está sendo elaborando o
Plano para Reestruturação de todo Sistema Municipal de Transporte Público Coletivo. O projeto
teve início no final do
ano passado e encontra-se na primeira etapa de
levantamento de informações com a realização
de pesquisas ao longo
dos próximos meses. O
prazo de conclusão é o
final de 2022.
Em paralelo, o sistema
atual vai ter novos investimentos. A empresa
concessionária do sistema, a ABC Transportes,
vai incrementar a frota
atual com a aquisição de
10 novos veículos, além
de implementar novas
tecnologias, proporcionando maior sustentabilidade ambiental e maior
conforto aos usuários.
Também serão realizados investimentos nos
aplicativos de transporte,
com campanhas de adesão ao Cartão Rápido, e
na implantação de novos
terminais de autoatendimento para compra de
créditos e recarga.

Condutores De Transporte
Escolar Poderão Renovar Sua
Permissão Até O Dia 04 De
Março Em Tremembé.

Em virtude ao ponto facultativo de 28 de
fevereiro
(carnaval),
os permissionários do
Transporte Escolar deverão solicitar a renovação
da permissão conforme a
lei 2713/2001, até o dia
04 de março no Setor de
Trânsito da Prefeitura de
Tremembé, Localizado
na Av. Audra, nº 503 –
Centro, com os seguintes

documentos: Cópia da
documentação do veículo, Comprovante de residência com no mínimo
2 anos no município de
Tremembé. CNH Título
de Eleitor
“A segurança das nossas
crianças é uma das prioridades na nossa cidade,
por isso é de extrema
importância que todos os
condutores de transporte
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escolar estejam aptos e
regularizados nos órgãos
competentes de trânsito”
comenta Marcus Querido, Diretor de Trânsito da
Prefeitura de Tremembé.
Atenção condutor! Não
perca o prazo. Para o
prestador de serviço permanecer regular perante
o município é essencial
que se efetue o pedido de
renovação.
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

EDITAL

Pelo presente, a Prefeitura Municipal de Potim, nos
termos do artigo 8º da Lei Municipal Nº 935/2017, vem NOTIFICAR MARIA INÊS
SHOUENETTER para que no prazo máximo e improrrogável de 10 dias, proceda à limpeza do
terreno, LOCALIZADO À AV. ADRIANO GALVÃO DE CASTRO, N° S/N sob pena de
aplicação de multa.
Lei N° 935/2017
Art. 1º - Todos os terrenos baldios deverão ser
convenientemente conservados pelos senhores proprietários ou
possuidores no que diz respeito a limpeza dos mesmos através
do uso de capinação ou de outros meios adequados.
Art. 3º - Para efeitos desta Lei, entende-se por limpeza de
terrenos:
I – A capinagem mecânica e/ou roçagem do mato
eventualmente crescido no terreno
II – Remoção de detritos, entulhos e lixos que estejam
depositados no terreno baldio.
Parágrafo único: Fica proibido o uso de herbicidas ou qualquer
emprego de fogo como forma de limpeza na vegetação, lixo, ou de quaisquer detritos e objetos, nos
imóveis edificados e não edificados.
Potim, 23 de fevereiro de 2022.

Livro D-26, FLS. nº 50, Termo nº 7568
Faço saber que pretendem se casar ROBINSON APARECIDO CARVALHO e NIRIA DOS SANTOS
TINEU, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do
Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Taubaté-SP, nascido no dia 30 de novembro de 1978,
de estado civil divorciado, de profissão autônomo, residente e domiciliado na Rua Antonio Dionisio
do Patrocinio, nº 140, Centro, Tremembé/SP, filho de VANDA MARIA DE CARVALHO, de 66 anos,
natural de Taubaté/SP, nascida na data de 14 de maio de 1955, residente e domiciliada em Taubaté/SP. A
habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 20 de setembro de 1983, de estado civil divorciada,
de profissão cabeleireira, residente e domiciliada na Rua Antonio Dionisio do Patrocinio, nº 140, Centro, Tremembé/SP, filha de ALBERTO TINEU, falecido em Ubatuba/SP na data de 24 de fevereiro de
2001 e de MARIA LUCIA DOS SANTOS PEREIRA, de 73 anos, natural de São Luiz do Paraitinga/SP,
nascida na data de 05 de janeiro de 1949, residente e domiciliada 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 50, Termo nº 7569
Faço saber que pretendem se casar BENEDITO MARCONDES FILHO e NÁTALY DA SILVA RIBEIRO, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Taubaté-SP, nascido no dia 02 de junho de 1983, de
estado civil solteiro, de profissão dentista, residente e domiciliado na Rua Luiz Gonzaga das Neves, nº
1017, Caminho Novo, Tremembé/SP, filho de BENEDITO MARCONDES, falecido em Taubaté/SP e
de ALAIDE TRINDADE, de 66 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 12 de março de 1955,
residente e domiciliada em Taubaté/SP. A habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 15 de
março de 1992, de estado civil solteira, de profissão auxiliar de dentista, residente e domiciliada na Rua
Luiz Gonzaga das Neves, nº 1017, Caminho Novo, Tremembé/SP, filha de LUIZ CARLOS RIBEIRO,
falecido em Taubaté/SP na data de 25 de janeiro de 2010 e de PATRICIA DA SILVA NALDI RIBEIRO,
de 47 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 18 de outubro de 1974, residente e domiciliada
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.
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Tremembé É A ”Capital
Da Arrancada” Cidade
Será Sede Do
Campeonato Paulista
2022

1ª etapa do evento automobilístico será de 11
a 13 de março na pista
Race Valley Motorsport
de Tremembé. Considerada de alto nível e a
mais bonita pelos pilotos,
estrutura da Race Valley
já credencia Tremembé
como a “Capital da Arrancada”. Pista é a única
habilitada pela Confederação Brasileira de Automobilismo para a disputa
do Campeonato Paulista
de Arrancada. Tremembé será palco do maior
evento paulista de arrancada automobilística, e
um dos mais importantes
já realizados no Brasil.
A pista @racevalley vai
sediar em 2022 todas as
etapas do Campeonato
Paulista de Arrancada,
um evento que promete
ser um dos mais emocionantes e competitivos da
história. A 1ª etapa acontece de 11 a 13 de março.

“Podemos dizer hoje que
‘Tremembé é a Capital da
Arrancada’ no estado. A
estrutura da Race Valley
é de nível internacional,
avaliada pelos pilotos
como sendo de excelente
qualidade e considerada
como a pista mais bonita
do Brasil pelos profissionais da categoria. É um
orgulho termos um ponto turístico e de competições automobilísticas
tão importante em nossa
cidade”, explica o @prefeitoclemente .
Segundo o proprietário,
Aguinaldo Porte “a Race
Valley é certificada pela
Confederação Brasileira de Automobilismo
- CBA e pela Federação
Internacional de Automobilismo – FIA, a mesma entidade que rege as
competições da Fórmula
1, e a única pista que recebe competições deste
porte no estado. É um es-

paço profissional de alto
nível, mas que também
oferece atrações e lazer
para as famílias e os fãs
da categoria em geral”.
E não é apenas pela qualidade técnica e beleza
natural da pista que a
Race Valley possui destaque nas competições. Alguns dos recordes mais
importantes da arrancada foram conquistados
em Tremembé, como é
o caso do GM Chevette, com recorde nacional
de 5,561 segundos em
201,2 metros, e do recorde mundial do VW Fusca
1.6, com 6.059 segundos.
O Campeonato Paulista
será disputado em 4 etapas, e todas irão ocorrer na pista Race Valley
Motorsport Park de Tremembé. As inscrições
para a 1ª etapa já estão
abertas. Mais informações em www.racevalley.
com.br
www.tremembeonline.com.br / www.agazetadosmunicipios.com
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Secretaria de
Saúde de Taubaté
realiza capacitação
para profissionais
de saúde sobre
implantação do
plano de parto

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de
Taubaté, realiza ciclos
de capacitação para os
profissionais de saúde para a implantação
do plano de parto na
rede pública de saúde
municipal. Os treinamentos acontecerão de
23 a 25 de fevereiro e
iniciará com a participação dos enfermeiros
da Atenção Básica e
posteriormente com os
médicos, em parceria
com o Hospital Municipal 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-

no de parto que, consiste 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: Quero a presença do meu
companheiro no momento do parto?
Em qual posição quero
realizar meu parto?
Quero fazer uso de
chuveiro e bola? Quero receber medicação
para evitar dor?
Quero que o bebê seja
colocado
imediatamente no meu colo
para
amamentação
após o parto? Meu

companheiro é quem
deve cortar o cordão
umbilical? Importante
deixar claro que o plano de parto visa respeitar e dar protagonismo
para a mulher no momento do parto, mas
que a intervenção médica pode ocorrer caso
algum ponto do plano não seja viável no
momento do parto. A
mulher sempre será informada previamente,
caso haja necessidade
de algum ajuste. Além
do treinamento relacionado ao plano de parto,
os profissionais de saúde também receberão
uma atualização sobre
amamentação, em uma
parceria com o Banco
de Leite de Taubaté.
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São Luiz ampliará a
Coleta Seletiva

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 possíveis de serem reciclados.
Para que a nova prática
funcione, é fundamental
que o comércio e a população colaborem na

separação correta dos
materiais.
Uma de nossas principais
preocupações é a quantidade de lixo produzido
em nosso município que
trazem danos significativos à saúde pública e ao
meio ambiente.
Com o fim da vida útil de
nosso aterro sanitário, a
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Prefeitura Municipal passou a despender um valor
financeiro
importante
pra custear o transporte
e a destinação do lixo,
tendo sido necessária a
contratação de uma empresa especializada para
realizar o transbordo e o
transporte para um aterro
sanitário licenciado.

