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Alunos do curso de manicure 
estarão realizando 

procedimentos em pés e 
mãos gratuitamente nesta 
terça-feira, 26 de abril, das 

09h às 12h na praça geraldo 
costa. 

TERÇA-FEIRA, levan-
do todo o conhecimento 
para a prática e “fazendo 
pés e mãos” gratuitamen-
te na Praça Geraldo Cos-
ta (Praça da Estação), das 
09h às 12h. Todo o pro-

Se você tem interesse 
em deixar as suas unhas 
mais lindas e bem pinta-
das, os alunos do Curso 
de Manicure oferecido 
pela Secretaria de Ação 
Social, estarão NESTA 

cedimento é acompanha-
do pela professora.
26 DE ABRIL
09h ÀS 12h
PRAÇA GERALDO 
COSTA (PRAÇA DA 
ESTAÇÃO)

Mais de 250 quilos de 
pilhas e baterias 

recebem descarte 
correto em Caçapava

ganismo também pode 
causar desde intoxicação 
até doenças como câncer 
e mutações genéticas em 
descendentes.
Os ecopontos de coleta 
para o descarte correto 
são:
- Câmara Municipal dos 
Vereadores - Av. Cel. 
Manoel Inocêncio, nº 
151, Centro;
- Parque Ecológico da 
Moçota - R. Antônio 
Guedes Tavares, s/n, Vila 
Menino Jesus;
- Sabesp - Rua Antônio 
de Castro Júnior, nº 222, 
Jardim América;
- Posto de Atendimento 
ao Trabalhador – PAT – 
Ladeira São José, nº 90, 
Centro;
- PSF Caçapava Velha - 
Estrada Mun. Amadeu 
Tenedini, 249 - Caçapava 
Velha;
- PSF Nova Caçapava - 
Av. Honório Ferreira Pe-
drosa, s/n, Parque Resi-
dencial Nova Caçapava;
- PSF Piedade - Rua João 
Antonio Nogueira, 110;
- Secretaria da Cidada-
nia e Assistência Social 
- Rua Alberto Pinto de 
Faria, nº 290, Jardim Ju-
lieta;

A Prefeitura de Caçapa-
va, por meio da Secre-
taria de Planejamento e 
Meio Ambiente, reco-
lheu, no dia 13 de abril, 
254 quilos de pilhas e 
baterias que foram cole-
tadas nos ecopontos es-
palhados pelos prédios 
públicos do Município.
O material foi encami-
nhado para a empresa 
GM&C Soluções em 
Logística Reversa e 
Reciclagens que será 
responsável por dar a 
destinação correta e 
ambiental aos itens. O 
serviço é gratuito para 
o município. A coleta e 
entrega dos materiais é 
feita bimestralmente.
O descarte correto é 
de extrema importân-
cia para a preservação 
do meio ambiente e da 
saúde das pessoas. Na 
composição de pilhas e 
baterias são encontrados 
metais pesados como 
cádmio, chumbo, mer-
cúrio que se acumulam 
na natureza, formando 
o que se chama de lixo 
não biodegradável, que 
é capaz de contaminar 
rios e solos. A absorção 
desses metais pelo or-

- Secretaria de Cultura, 
Esporte e Lazer - Rua Dr. 
José de Moura Resende, 
nº 475, Vera Cruz;
- Secretaria de Defesa e 
Mobilidade Urbana - Av. 
Cel. Manoel Inocêncio, 
nº 999, Vila São João;
- Secretaria de Educação 
- Rua Francisco Romão 
do Amaral, nº 81, Vila 
Santa Isabel;
- Secretaria de Finan-
ças - Rua Cap. Carlos de 
Moura, nº 243, Vila Pan-
taleão;
- Secretaria de Obras e 
Serviços Municipais - 
Rua Regente Feijó, nº 17, 
Vila Santos;
- Secretaria de Planeja-
mento e Meio Ambiente 
- Rua Regente Feijó, nº 
17, Vila Santos;
- Secretaria de Saúde - 
Rua Prof. João Batista 
Ortiz Monteiro, Vila An-
tônio Augusto.
O descarte correto de pi-
lhas e baterias também é 
uma das diretivas do Pro-
grama Verde Azul, lança-
do em 2007, pela Secre-
taria de Infraestrutura e 
Meio Ambiente do Esta-
do de São Paulo, do qual 
Caçapava participa com 
outros 644 municípios.
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Casos de síndrome 
respiratória aguda 
em crianças têm 

queda em todo o país
2022. Entre eles, cerca de 
1,8 mil foram em crian-
ças de 0 a 4 anos. De 
acordo com a Fiocruz, a 
incidência em crianças 
cresceu muito desde fe-
vereiro, apresentando a 
formação de um platô e 
agora inicia um declínio.
Por outro lado, a análise 
alerta que continua au-
mentando o percentual 
de casos de Vírus Sinci-
cial Respiratório (VSR), 
que atingiu 41,5% do 
total de casos de SRAG 

 Os dados do Boletim 
InfoGripe, divulgado 
ainda na última quarta-
-feira (20) pela Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
confirmam a tendência 
de queda nos casos de 
Síndrome Respiratória 
Aguda Grave (SRAG) 
em crianças em todo o 
país.
Foram registrados 3,7 
mil casos de SRAG na 
Semana Epidemiológica 
15, que corresponde aos 
dias 10 a 16 de abril de 

registrados nas últimas 
quatro semanas, mesmo 
a doença sendo observa-
da fundamentalmente em 
crianças. Na faixa de 0 a 
4 anos, os testes labora-
toriais indicaram 66,4% 
de VSR, caindo para 
23% na faixa de 5 a 11 
anos. Nos dados nacio-
nais para todas as idades, 
há estabilização nas fai-
xas etárias adultas, com 
positividade de 36% para 
o rinovírus e de 28% para 
Sars-CoV-2 (covid-19).

Segue vacinação contra a Influenza para 
idosos e profissionais de saúde na 

segunda e terça (25 e 26)
tais, clínicas, ambulató-
rios, laboratórios e outros 
locais. Assim, compreen-
de tanto os profissionais 
da saúde – como médi-
cos, enfermeiros, nutri-
cionistas, fisioterapeutas, 
terapeutas ocupacionais, 
biólogos, biomédicos, 
farmacêuticos, odontolo-
gistas, fonoaudiólogos, 
psicólogos, assistentes 
sociais, profissionais de 
educação física, médi-
cos veterinários e seus 
respectivos técnicos e 
auxiliares – quanto os 
trabalhadores de apoio, 
como recepcionistas, 
seguranças, pessoal da 
limpeza, cozinheiros e 
auxiliares, motoristas de 
ambulâncias e outros, 
ou seja, aqueles que tra-
balham nos serviços de 

 A vacinação contra a In-
fluenza (gripe) continua 
em Caçapava, nos dias 
25 e 26 de abril. Podem 
se vacinar pessoas a par-
tir de 60 anos e trabalha-
dores da área de saúde*.
As vacinas serão aplica-
das nas seguintes unida-
des de saúde: ESF Jardim 
Rafael, UBS Centro, ESF 
Nova Caçapava, ESF Ca-
çapava Velha, ESF Vila 
Paraíso, ESF Vila Me-
nino Jesus, ESF Piedade 
e ESF Maria Elmira. A 
vacinação acontecerá das 
8h30 às 15h30 ou até o 
término das doses.
* São considerados traba-
lhadores da saúde aque-
les que atuam em espaços 
e estabelecimentos de 
assistência e vigilância à 
saúde, sejam eles hospi-

saúde, mas que não estão 
prestando serviços dire-
tos de assistência à saúde 
das pessoas. Incluem-se, 
ainda, aqueles profissio-
nais que atuam em cui-
dados domiciliares como 
os cuidadores de idosos e 
doulas/parteiras.
A comprovação de atua-
ção na área deve ser por 
meio de carteira de traba-
lho, carteira do conselho 
profissional ou contrato 
de trabalho e/ou de está-
gio. OBS: VACINAÇÃO 
CONTRA SARAMPO: 
Os trabalhadores da saú-
de que forem tomar a 
vacina contra a Influenza 
também podem e devem 
se imunizar contra o sa-
rampo e para isso devem 
levar a carteira de vaci-
nação.

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

Livro D-26, FLS. nº 74, Termo nº 7616
Faço saber que pretendem se casar ADALTO TOMAZ DE OLIVEIRA e MILENE CASMES MASTIS VERO-
NICA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 2, 3 e 4 do Código Civil 
Brasileiro. O habilitante é natural de Jacareí-SP, nascido no dia 11 de março de 2002, de estado civil solteiro, 
de profissão ajudante de serralheiro, residente e domiciliado na Rua Jarbas da Silva Pinto, nº 71, Ana Candida, 
Tremembé/SP, filho de MARCELINO ALVES DE OLIVEIRA, de 39 anos, natural de Ferraz de Vasconcelos/
SP, nascido na data de 30 de novembro de 1982, residente e domiciliado em Tremembé/SP e de CRISTIANE 
APARECIDA TOMAZ, de 37 anos, natural de São José dos Campos/SP, nascida na data de 21 de março de 1985, 
residente e domiciliada em Jambeiro/SP. A habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 30 de setembro de 
2004, de estado civil solteira, de profissão estudante, residente e domiciliada na Rua Benedito de Paula, nº 558, 
Jardim Santana, Tremembé/SP, filha de GEREMIAS VERONICA, de 62 anos, natural de Lorena/SP, nascido 
na data de 10 de dezembro de 1959 e de JESEANE CASMES MASTIS VERONICA, de 48 anos, natural de 
Porto Seguro/BA, nascida na data de 10 de julho de 1973, 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 74, Termo nº 7617
Faço saber que pretendem se casar FELIPE MARQUES DUARTE PASSOS e NAYARA NUNES COELHO, 
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 16 de junho de 1993, de estado civil solteiro, de profissão 
programador, residente e domiciliado na Avenida dos Diamantes, nº 1530, Eldorado Jardim Residencial, Tre-
membé/SP, filho de PAULO CESAR DUARTE PASSOS, natural de Rio de Janeiro/RJ, residente e domiciliado 
em Tremembé/SP e de DALVA CRISTINA MARQUES PASSOS, natural de Governador Valadares/MG, resi-
dente e domiciliada em Taubaté/SP. A habilitante é natural de Contagem-MG, nascida no dia 12 de julho de 1996, 
de estado civil solteira, de profissão técnica em nutrição, residente e domiciliada na Avenida dos Diamantes, nº 
1530, Eldorado Jardim Residencial, Tremembé/SP, filha de ARI COELHO PENIDO, residente e domiciliado em 
Belo Horizonte/MG e de JANE MARIA NUNES TEIXEIRA, 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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MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE 
SÃO LUIZ DO PARAITINGA 

 
Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel/Fax: |12| 3671-7000 

Email: prefeitura@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br 
 

 
 

Termo de Ratificação 
 
ANA LÚCIA BILARD SICHERLE, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO 
PARAITINGA, RATIFICO a contratação da empresa FERNANDA DA SILVA 
33734084822, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº. 27.200.487/0001-02, objeto 
do contrato nº 036/2022, contratação da Trupe de Teatro "Café Com Canela" para 
apresentação do Espetáculo "Filho Seu" durante a programação do evento "Retomada 
Cultural" de São Luiz do Paraitinga, pelo valor R$ 1.400,00. 

 
Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, determino a publicação 
da presente ratificação no Diário Oficial do Estado, para que produza os efeitos legais.  

 
Publique-se e cumpra-se. 
 
   São Luiz do Paraitinga, 18 de abril de 2022. 
   

     ANA LÚCIA BILARD SICHERLE 
             PREFEITA MUNICIPAL 

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE 
SÃO LUIZ DO PARAITINGA 

 
Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel/Fax: |12| 3671-7000 

Email: prefeitura@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br 
 

 
 
Termo de Ratificação 
 
ANA LÚCIA BILARD SICHERLE, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO 
PARAITINGA, RATIFICO a contratação da empresa WELLINGTON ISMAIL COELHO 
DOS SANTOS 40823923860, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº. 
25.182.634/0001-33, objeto do contrato nº 037/2022, Contratação da Banda “ARRIBA 
PARAITINGA" para apresentação de um show musical durante a programação do 
evento "Retomada Cultural" de São Luiz do Paraitinga. pelo valor R$ 2.850,00. 

 
Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, determino a publicação 
da presente ratificação no Diário Oficial do Estado, para que produza os efeitos legais.  

 
Publique-se e cumpra-se. 
 
   São Luiz do Paraitinga, 18 de abril de 2022. 
   

     ANA LÚCIA BILARD SICHERLE 
             PREFEITA MUNICIPAL 

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE 
SÃO LUIZ DO PARAITINGA 

 
Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel/Fax: |12| 3671-7000 

Email: prefeitura@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br 
 

 
 

Termo de Ratificação 
 
ANA LÚCIA BILARD SICHERLE, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO 
PARAITINGA, RATIFICO a contratação da empresa TÂNIA MARIA MORADEI DE 
GOUVEA 12213185867, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº. 
13.883.324/0001-67, objeto do contrato nº 038/2022, contratação de “TÃNIA 
MORADEI E BANDA" para apresentação de um show musical durante a programação do 
evento "Retomada Cultural" de São Luiz do Paraitinga, pelo valor R$ 2.850,00. 

 
Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, determino a publicação 
da presente ratificação no Diário Oficial do Estado, para que produza os efeitos legais.  

 
Publique-se e cumpra-se. 
 
   São Luiz do Paraitinga, 18 de abril de 2022. 
   

     ANA LÚCIA BILARD SICHERLE 
             PREFEITA MUNICIPAL 

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE 
SÃO LUIZ DO PARAITINGA 

 
Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel/Fax: |12| 3671-7000 

Email: prefeitura@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br 
 

 
 

Termo de Ratificação 
 
ANA LÚCIA BILARD SICHERLE, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO 
PARAITINGA, RATIFICO a contratação da empresa MAURICIO PASCUET 
PREGNOLATTO 21321513852, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº. 
27.513.121/0001-93, objeto do contrato nº 039/2022, contratação da Banda “QUAR’ DE 
MATA" para apresentação de um show musical durante a programação do evento 
"Retomada Cultural" de São Luiz do Paraitinga, pelo valor R$ 2.850,00. 

 
Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, determino a publicação 
da presente ratificação no Diário Oficial do Estado, para que produza os efeitos legais.  

 
Publique-se e cumpra-se. 
 
   São Luiz do Paraitinga, 18 de abril de 2022. 
   

     ANA LÚCIA BILARD SICHERLE 
             PREFEITA MUNICIPAL 

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE 
SÃO LUIZ DO PARAITINGA 

 
Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel/Fax: |12| 3671-7000 

Email: prefeitura@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br 
 

 
 

Termo de Ratificação 
 
ANA LÚCIA BILARD SICHERLE, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO 
PARAITINGA, RATIFICO a contratação da empresa MARQUES & GASPAR 
PRODUÇÕES LTDA - ME, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº. 
12.820.449/0001-85, objeto do contrato nº 040/2022, contratação da Banda “LOS 
CUNHADOS" para apresentação de um show musical durante a programação do evento 
"Retomada Cultural" de São Luiz do Paraitinga, pelo valor R$ 3.000,00. 

 
Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, determino a publicação 
da presente ratificação no Diário Oficial do Estado, para que produza os efeitos legais.  

 
Publique-se e cumpra-se. 
 
   São Luiz do Paraitinga, 18 de abril de 2022. 
   

     ANA LÚCIA BILARD SICHERLE 
             PREFEITA MUNICIPAL 
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Semob de Taubaté realiza formação de 
monitores para “operação escola segura”

para que se tornem mul-
tiplicadores das infor-
mações adquiridas sobre 
o trânsito e repassem as 
informações para os de-
mais colaboradores das 
escolas para a implanta-
ção do projeto “Opera-
ção Escola Segura”.
O projeto, que foi ini-
ciado no final do ano 
passado, é direcionado 
às instituições de ensi-
no públicas e particula-
res do município e tem 
como objetivo aumentar 
a segurança no trânsito 
no entorno das escolas e 
tornar a mobilidade mais 
acessível.

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria 
de Mobilidade Urbana 
(SEMOB) realizou nes-
ta quarta-feira, dia 20 de 
abril, o segundo treina-
mento para formação de 
monitores da “Operação 
Escola Segura”.
Aproximadamente 40 
pessoas, entre direto-
res e coordenadores da 
rede municipal de ensi-
no, participaram da ação 
que aconteceu na escola 
Municipal do Trabalho – 
Jabuticabeira.
A iniciativa teve como 
objetivo capacitar os 
profissionais envolvidos 

A ação trata-se da elabo-
ração de um projeto e do 
treinamento de monito-
res ou de funcionários da 
instituição para realiza-
rem a travessia de pedes-
tres e o embarque e de-
sembarque de alunos nas 
proximidades dos estabe-
lecimentos escolares.
Alguns dos assuntos 
abordados durante a for-
mação foram: sinalização 
viária vertical e horizon-
tal, sinais de trânsito, le-
gislação de trânsito e de 
mobilidade urbana, prati-
cas comportamentais de 
condutores e pedestres, 
entre outros.
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Ubatuba vence etapa nos Jogos da 
Juventude em Ilhabela

Jogos da Juventude. Os 
campeões das fases re-
gionais, estarão classi-
ficados para a fase final 
do estado, a ser realizada 
em Presidente Prudente, 
com datas e o local a se-
rem confirmadas em bre-
ve pela organização dos 
jogos. 
Nesta etapa a cidade 
foi representada por 12 
atletas em cada equipe 
de voleibol, masculina 
e feminina, e teve como 
técnicos os professores 
da Secretaria de Esportes 

A delegação de voleibol 
de Ubatuba representou 
o município no último fi-
nal de semana, de 22 a 24 
de abril, em Ilhabela na 
fase sub-regional dos Jo-
gos da Juventude, com-
petição esportiva que en-
volve atletas até 19 anos.
O município se classifi-
cou muito bem, conquis-
tando o vice-campeonato 
na categoria masculina 
e sendo campeão na ca-
tegoria feminina, o que 
classifica as campeãs 
para a fase regional dos 

e Lazer (SMEL), Marcos 
Antonio Jardim e José 
Samuel de Oliveira, e 
tiveram da SMEL apoio 
em todo planejamento e 
supervisão. 
Ubatuba ainda conta 
com as equipes de Nata-
ção, Ginástica Rítmica e 
Ginástica Artística, que 
entrarão direto na fase 
regional dos Jogos da Ju-
ventude. A competição é 
organizada pela Secreta-
ria de Esportes, Lazer e 
Juventude do Estado de 
São Paulo


