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A.D Taubaté aceita novas 
participações em equipe 

de futebol feminino

Félix Guisard (Campo 
da CTI).  É imprescin-
dível a apresentação de 
documento com foto, 
roupas adequadas para 
a prática do futebol (o 
gramado do campo das 
aulas é natural, sendo 
recomendado o uso de 
chuteiras com travas) e 
estar acompanhada dos 
pais ou responsável.
As aulas acontecem 
às terças e quintas-fei-
ras, das 15h30 às 17h. 
Esta turma de futebol 
feminino é um projeto 
idealizado pelo A.D.  
Taubaté, que busca 
atender ainda mais me-
ninas do município e, 

eventualmente, reali-
zar uma integração das 
alunas com a categoria 
de base do time.  
Este processo será rea-
lizado mediante a ava-
liação individual das 
alunas pela comissão 
técnica. Em caso de 
dúvidas, em relação às 
aulas da turma de for-
mação, a interessada 
pode entrar em contato 
com o professor André 
Loyola pelo número 
(12) 97402-9636. O 
Estádio Félix Guisard 
(Campo da CTI) fica 
Rua Edmundo Mo-
rewood, nº 331, Vila 
Edmundo.

A equipe A.D. Tauba-
té anuncia o retorno 
das atividades de suas 
turmas de formação 
do futebol feminino, 
marcada para a próxi-
ma quinta-feira (3). E 
aceita novas inscrições 
para meninas que dese-
jem integrar a equipe 
de futebol feminino. O 
pré-requisito para par-
ticipação nas aulas é 
ter nascido entre 2006 
e 2010 (12 a 16 anos), 
sem haver a necessi-
dade do pagamento de 
qualquer taxa de ins-
crição ou mensalidade 
e se apresentar no dia 
3, às 15h30 no Estádio 

Tremembé investe em capacitação 
profissional de servidores e na 

transparência dos processos licitatórios

tração. 
“A Administração com 
objetivo de cada vez 
mais melhorar o padrão 
na formalização de seus 
processos de compras e 
ainda, a necessidade do 
conhecimento da nova 
lei de licitações, propor-
cionou aos servidores 
e colaboradores envol-
vidos no processo um 
curso de três dias para 
capacitar ainda mais 
nossos profissionais. O 
conteúdo foi de muita 

valia para que cada vez 
mais nossos processos 
estejam formalizados 
de acordo com a lei, tra-
zendo êxito e transpa-
rência em todas as aqui-
sições e contratações 
de serviços.” avaliou o 
Secretário de Adminis-
tração Plínio Xavier Lo-
pes Neto. O treinamento 
contou com a participa-
ção de 23 funcionários 
de várias Secretarias de 
Prefeitura de Tremem-
bé.

A Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de 
Tremembé, através da 
Secretaria de Adminis-
tração, fez realizar trei-
namento sobre a nova 
lei federal de licitações 
de nº 14.133/21, minis-
trada pelo consultor e 
professor Dr. Ricardo 
Ribas, com objetivo de 
capacitar a equipe de 
Licitações e Contratos 
e demais servidores en-
volvidos no processo de 
compras desta Adminis-
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EXPEDIENTE

PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE - A Prefeitura Municipal de Potim/SP, tor-
na pública a Inexigibilidade de Licitação Nº 005/2022 para Contratação de Ofi-
cina de Capacitação em Engenharia de Custos e SINAPI, pelo valor total de R$ 
14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais), a empresa CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL. CNJP: 00.360.305/0001-04, nos termos do Artigo 25, Inciso II, da 
Lei Nº 8.666/93. Potim, 24 de fevereiro de 2022. Erica Soler Santos de Oliveira 
- Prefeita Municipal.

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

Livro D-26, FLS. nº 51, Termo nº 7570
Faço saber que pretendem se casar DIEGO HENRIQUE GUILHERME e MANOELA VAZ VIEIRA, apren-
sentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. 
O habilitante é natural de Tremembé-SP, nascido no dia 07 de agosto de 1986, de estado civil solteiro, de 
profissão cobrador, residente e domiciliado na Rua Joaquim Tavora, nº 505, Centro, Tremembé/SP, filho de 
JOSÉ APARECIDO GUILHERME, de 73 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 20 de julho de 
1948 e de LEONILDES GUILHERME, de 63 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 15 de junho 
de 1958, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. A habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no 
dia 18 de maio de 1985, de estado civil solteira, de profissão chefe de salão, residente e domiciliada na Rua 
Joaquim Tavora, nº 505, Centro, Tremembé/SP, filha de SILVIA VAZ VIEIRA, de 55 anos, natural de Itaguaí/
RJ, nascida na data de 03 de novembro de 1966, residente e domiciliada em Pindamonhangaba/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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