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Secretaria de 
desenvolvimento 

econômico promove 
curso presencial gratuito 

de reparação em 
instalações elétricas 

residenciais em parceria 
com SEBRAE e SENAI

SENCIAIS NO SE-
BRAE TREMEMBÉ 
(dentro do Mercado Mu-
nicipal). Trazer 1 Kg de 
alimento não perecível 
no ato da inscrição

 Módulo Técnico de 
16/05 a 10/06
Módulo Gestão dia 13/06 
a 14/06
Horário: 18h às 22h
INSCRIÇÕES PRE-

Parceria entre SEBRAE, 
SENAI e Prefeitura Mu-
nicipal de Tremembé
VAGAS LIMITADAS!
INFORMAÇÕES: 3672-
5734 OU 3674-4416

Neste domingo tem “manhã de lazer” na 
quadra coberta em Tremembé

vidades esportivas como 
forma de lazer, “Este tipo 
de evento incentiva as fa-
mílias a praticarem mais 
atividades físicas, é um 
momento de entreteni-
mento que pais e filhos 
se divertem de uma for-
ma muito mais saudável” 
comenta o secretário.
CONFIRA ALGUMAS 
ATIVIDADES QUE 
SERÃO REALIZADAS 
NA “MANHÃ DE LA-
ZER” DESTE DOMIN-
GO.
 Caminhada
 Treino Funcional
 Skate
 Capoeira
 Futebol
 Vôlei Adaptado (Melhor 

 Neste domingo, 01 de 
maio, a Secretaria de 
Esportes e Lazer estará 
realizando uma manhã 
super especial para toda 
a família no Ginásio De 
Esportes João Batista do 
Nascimento Lima (Qua-
dra Coberta), a partir das 
08h00. O projeto “Ma-
nhã de Lazer” é um even-
to com atividades varia-
das para todas as idades, 
que tem como objetivo 
promover a diversão 
para todos os munícipes 
de forma saudável.  Para 
o Secretário Adjunto de 
Esportes e Lazer, Durval 
Rosa, a missão do evento 
e levar aos tremembeen-
ses mais opções de ati-

Idade)
 Queimada
 Alongamento
 Jogos e Recreação
 Karatê
 Tênis de Mesa
Xadrez  
Dama
 Dominó
 TODOS ESTÃO CON-
VIDADOS. O EVEN-
TO É PARA TODAS AS 
IDADES!
Domingo, 01 de Maio
 08h às 12h
 Ginásio De Esportes 
João Batista do Nasci-
mento lima. (Quadra Co-
berta).
MAIS INFORMAÇÕES
3672-2846 - Secretaria 
de Esportes e Lazer
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Pinda recebe o projeto 
Biblioteca do Futuro, de 

incentivo à leitura nas Escolas 
Municipais

Escolas Professor Joa-
quim Pereira da Silva, 
no bairro Mantiqueira, 
e Professora Maria Apa-
recida Arantes Vasques, 
no bairro Mombaça, que 
agora contam com um 
novo espaço lúdico de 
leitura com 850 livros, 
diversos jogos, micros-
cópio e outras ferramen-
tas. Os livros abrangem 
temas como sustentabili-
dade, ambientação lúdica 

 A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Educação, 
recebe o projeto Biblio-
teca do Futuro, iniciati-
va da Rede Educare em 
parceria com a empresa 
Novelis. A ação possui o 
objetivo de incentivar a 
leitura de alunos e educa-
dores e já foi inaugurada 
em duas escolas da cida-
de. No total, 954 alunos 
foram beneficiados nas 

e informativa, jogos pe-
dagógicos e instrumentos 
científicos. Segundo a 
Secretária de Educação, 
Luciana Ferreira, “além 
de fomentar a imagina-
ção, o incentivo à leitura 
e à investigação, a ação 
dialoga com os cinco 
princípios dos Objeti-
vos do Desenvolvimen-
to Sustentável; Pessoas, 
Planeta, Paz, Prosperida-
de e Parceria.”

CPIC promove palestra “As Plantas e o 
Sagrado Feminino”

natureza, e todo o poder 
que dela emana através 
das plantas. “As plantas 
podem nos auxiliar em 
diversos processos: amor 
próprio, autoestima, em-
poderamento e muito 
mais”.
Apesar do nome, podem 
participar da palestra tan-
to homens quanto mulhe-
res. Estão disponíveis 30 
vagas, e os interessados 
devem se inscrever até o 

 No dia 4 de maio, o Cen-
tro de Práticas Integrati-
vas e Complementares 
oferece a palestra “As 
Plantas e o Sagrado Fe-
minino”, ministrada pela 
palestrante Giovana Soa-
res. A ação acontece das 
8h30 às 10h30, no pró-
prio CPIC.
Segundo a palestrante, a 
prática visa desenvolver 
uma discussão sobre a 
conexão humana com a 

dia 3 de maio, pelo tele-
fone (12) 3642-2420.
Para a coordenadora do 
CPIC, Ticianna Gama 
Santana, “a abordagem 
das plantas para o sagra-
do feminino é importan-
te para o resgate do uso 
dessas plantas pela nossa 
ancestralidade, e o res-
gate do cuidado consigo 
mesmo. Uma excelente 
abordagem para o mês 
das mães”.

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

Livro D-26, FLS. nº 75, Termo nº 7618
Faço saber que pretendem se casar DANIEL PRUDENTE DE TOLEDO e VIVIANE CASSIANO DE SOUZA, 
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasilei-
ro. O habilitante é natural de Cunha-SP, nascido no dia 16 de dezembro de 1978, de estado civil solteiro, de 
profissão engenheiro, residente e domiciliado na Rua Professora Cesarina de Queiróz Ribas, nº 66, Residencial 
Ana Candida, Tremembé/SP, filho de NELSON PRUDENTE DE TOLEDO, natural de Cunha/SP, falecido em 
Pindamonhangaba/SP na data de 26 de agosto de 2015 e de JUREMA LUCINDA DA SILVA TOLEDO, natural 
de Cunha/SP, falecida em Taubaté/SP na data de 30 de novembro de 2012. A habilitante é natural de São José dos 
Campos-SP, nascida no dia 16 de janeiro de 1978, de estado civil solteira, de profissão técnica em mecatrônica, 
residente e domiciliada na Rua Professora Cesarina de Queiróz Ribas, nº 66, Residencial Ana Candida, Tre-
membé/SP, filha de ANTONIO CASSIANO DE SOUZA, de 71 anos, natural de Paraibuna/SP, nascido na data 
de 08 de junho de 1950 e de MARIA VICENTINA DE SOUZA, de 69 anos, natural de Natividade da Serra/SP, 
nascida na data de 18 de janeiro de 1953, 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. 

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

Livro D-26, FLS. nº 75, Termo nº 7619
Faço saber que pretendem se casar CAIO CESAR NASCIMENTO SANTOS e ÁGATHA CAROLINE DE 
OLIVEIRA PIRES, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Có-
digo Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Taubaté-SP, nascido no dia 21 de junho de 1990, de estado civil 
solteiro, de profissão servidor público, residente e domiciliado na Rua Antonio dos Santos Salgado, nº 2330, Vila 
Nossa Senhora Auxiliadora, Tremembé/SP, filho de FÁBIO CRUZ DOS SANTOS, falecido em Japaratuba/SE 
e de SUELI AUGUSTO NASCIMENTO, de 62 anos, natural de São Paulo/SP, nascida na data de 26 de julho 
de 1959, residente e domiciliada em Taubaté/SP. A habilitante é natural de Pindamonhangaba-SP, nascida no dia 
30 de março de 2001, de estado civil solteira, de profissão estudante, residente e domiciliada na Rua Antonio 
dos Santos Salgado, nº 2330, Vila Nossa Senhora Auxiliadora, Tremembé/SP, filha de VALDIR MARCONDES 
PIRES, de 51 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 03 de fevereiro de 1971 e de TÂNIA HELENA DE 
OLIVEIRA PIRES, de 49 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 01 de novembro de 1972, 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. 
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33ª festa da colônia agrícola 
Italiana de Quiririm em Taubaté 

tem Passeio ciclístico como 
atração

na de Quiririm.
O Museu da Imigração 
Italiana de Quiririm, 
além de ser o local de 
partida e chegada da vol-
ta ciclística, será também 
o local em que os visi-
tantes poderão aproveitar 
atividades de recreação e 
lazer, oferecidas pela Se-
cretaria de Esportes.

A Prefeitura de Taubaté, 
através das secretarias de 
Esportes, Lazer e Quali-
dade de Vida e de Desen-
volvimento, Inovação 
e Turismo, promove às 
8h de sábado, dia 30 de 
abril, um passeio ciclísti-
co que integra a progra-
mação da 33ª Festa da 
Colônia Agrícola Italia-

A 33ª Festa da Colônia 
Agrícola Italiana de Qui-
ririm vai até domingo 
(01).
Passeio Ciclístico
Horário: Largada às 8h
Local: Museu da Imigra-
ção Italiana de Quiririm
Endereço: Avenida Libe-
ro Indiani, nª 550 – Quri-
rim

Dia D de mobilização 
contra a Influenza e 

Sarampo acontece neste 
sábado

tuação vacinal. A vacina-
ção acontecerá das 8h às 
14h, em sete unidades de 
saúde do município: ESF 
Jardim Rafael, UBS Cen-
tro, ESF Nova Caçapava, 
ESF Caçapava Velha, 
ESF Vila Paraíso; ESF 
Vila Menino Jesus; ESF 
Piedade. 
Para tomar a vacina, a 

 A Prefeitura de Caçapa-
va, por meio da Secreta-
ria de Saúde/ Vigilância 
Epidemiológica, realiza 
neste sábado, 30 de abril, 
o Dia D de Mobilização 
contra a Influenza e o 
Sarampo para TODAS 
as crianças de 6 meses 
a 4 anos, 11 meses e 29 
dias, independente da si-

criança deve estar acom-
panhada de um adulto 
responsável. 
Também deve ser apre-
sentado o documento de 
identificação e a carteira 
de vacinação de rotina da 
criança. 
Nesta data não haverá 
vacinação para outro pú-
blico.
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Museu da imigração italiana de 
quiririm tem horário especial 

na festa

bado e no domingo, a vi-
sitação funciona das 11h 
às 21h. A visita mediada 
no local é gratuita e leva 
menos de uma hora para 
ser concluída. Localiza-
do no antigo sobrado que 
serviu de moradia para a 
família de imigrantes In-
diani (1903), o Museu da 
Imigração Italiana “José 
Indiani” conta a histó-

Durante a realização 
da 33° Festa da Colô-
nia Agrícola Italiana de 
Quiririm, de 27 de abril 
a 01 de maio, o Museu 
da Imigração Italiana 
funciona em horário es-
pecial.
Os visitantes poderão 
ir ao espaço de quarta a 
sexta-feira, das 9h às 12h 
e das 13h às 21h. Já no sá-

ria da imigração italiana 
em Taubaté, apresenta 
aspectos culturais e his-
tóricos do Quiririm e traz 
a ambientação de uma 
cozinha e quarto com ob-
jetos doados pelas famí-
lias locais. O Museu da 
Imigração Italiana “José 
Indiani” fica na Avenida 
Líbero Indiani, nº 550, 
no Distrito de Quiririm.

Dois novos núcleos 
da EJA I são 
abertos em 
Caçapava

zado em diversos bairros 
da cidade, em novembro 
de 2021, que ajudou a 
identificar a necessidade 
dos núcleos nas regiões.  
No Tataúba, as ativida-
des são desenvolvidas 
na escola EMEF Prof.ª 
Geny Farah Salles, com 
12 alunos matriculados 

 No mês de março, dois 
novos núcleos da EJA I 
(Educação de Jovens e 
Adultos), foram abertos 
em Caçapava, um no 
bairro de Tataúba e outro 
em Piedade. 
Os espaços foram cria-
dos depois de um traba-
lho de busca ativa reali-

e, em Piedade, na EMEF 
Hermengarda Rodrigues 
Braga, com 10.
Atualmente, em Caça-
pava, são cinco núcleos 
da EJA, sendo quatro da 
EJA I 
(da alfabetização ao 5º 
ano) e um núcleo da EJA 
II (6º ao 9º ano).
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Secretaria de Ubatuba descentraliza e amplia 
vagas de atividades esportivas e físicas

“O processo é um desafio 
enorme para a secretaria 
de esportes e para toda 
política pública, mas nós 
acreditamos nisso, pois 
concentrávamos a grande 
maioria das nossas ativi-
dades na região central 
do município, e hoje a 
proposta da pasta é le-
var atividades para todas 
as comunidades”. Com 
atividades em todas as 
regiões da cidade a pro-
posta da pasta é fazer o 
atendimento em todas as 
comunidades, na região 
sul do município há ati-
vidades desde o Sertão 
da Quina, à Maranduba, 
Lagoinha, Corcovado, 
Praia Dura, Fortaleza, 
Rio Escuro, Lázaro, Saco 
da Ribeira, Pereque Mi-
rim e Praia das Toninhas. 
“Entre as modalidades, 
temos diversas ativida-
des voltadas ao público 
adulto e melhor idade, 
de fácil acesso, e auxilia 
na promoção da saúde, 
isso é muito importante”, 
frisou o secretário. Há 
também atividades nas 
demais regiões do muni-
cípio, onde o atendimen-
to é feito com diversas 

A Secretaria de Esportes 
e Lazer disponibilizou no 
primeiro trimestre deste 
ano mais de 1.200 va-
gas em todas as regiões 
do município para dife-
rentes públicos. A pasta 
está priorizando desde o 
início da atual gestão a 
descentralização das ati-
vidades esportivas e está 
ampliando o atendimen-
to, que já contava com 
cerca de 3.000 inscritos e 
visa disponibilizar mais 
de 1.000 vagas no segun-
do semestre de 2022.
Tiago Balio, secretá-
rio de Esportes e Lazer 
destacou que a pasta 
visa abrir mais vagas no 
segundo semestre des-
te ano. “Apenas no pri-
meiro trimestre foram 
abertas mais de 1.200 
vagas em diferentes lo-
calidades, isso é muito 
grande e inovador. Lem-
bre-se que a gente já tem 
3.000 pessoas inscritas 
nos projetos esportivos, 
e no segundo semestre 
pretendemos abrir apro-
ximadamente mais 1.500 
vagas”. Balio ressaltou a 
importância da descen-
tralização das atividades. 

modalidades para dife-
rentes faixas etárias, nos 
bairros Praia Grande, Es-
tufa I e II, Itaguá, Centro, 
Sumidouro, Itamambuca, 
Pereque-Açu, Ipirangui-
nha e Horto, abrangendo 
a região central, norte e 
oeste. Balio deu dicas de 
como fazer as inscrições. 
“Realizar a inscrição nas 
atividades hoje é bem fá-
cil, para facilitar o acesso 
nós criamos um sistema 
online, inovador e extre-
mamente democrático, a 
ideia é que no conforto 
da sua casa você consiga 
fazer a inscrição. Basta 
acessar o site da Prefeitu-
ra de Ubatuba, consultar 
o link projetos esporti-
vos e lá estarão todas as 
atividades, horário, local 
e público, é muito fácil, 
então, participem! Para 
nós é um prazer tê-los 
conosco, em nossas ati-
vidades”, concluiu.
Em caso de dúvidas, o 
munícipe pode entrar 
em contato pelo telefo-
ne (12) 3836-1026 ou ir 
pessoalmente até a sede 
da Secretaria de Espor-
tes e Lazer para realizar 
a inscrição.

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

Obras da Estação de 
Esgoto da Feiticeira 
vão beneficiar 4 mil 

moradores

mento Sanitário Feiti-
ceira irá beneficiar cerca 
de 4 mil moradores resi-
dentes nos bairros Piúva, 
Ilhote, Portinho, Feiticei-
ra e Julião. O empreendi-
mento vai tratar entre 7 e 
9% a mais do esgoto da 
cidade.
As obras são executadas 
graças a uma parceria 
entre Prefeitura de Ilha-
bela e a concessionária 

As obras de construção 
da Estação de Tratamen-
to de Esgoto da Feiticei-
ra, no Sul de Ilhabela, 
continuam e devem ser 
entregues no começo de 
2023.
Serão15 km de rede co-
letora de esgoto, 5,2 km 
de linha de recalque de 
esgoto e 12 estações ele-
vatórias de esgoto.
O Sistema de Esgota-

Sabesp.
“Além da saúde pública, 
investir em saneamento 
vai melhorar as condi-
ções de balneabilidade 
de nossas praias e isso é 
importante pois somos 
uma cidade turística. Va-
mos trabalhar muito em 
busca da universalização 
do esgoto e da água em 
nossa cidade”, cita o Pre-
feito Toninho Colucci.


