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 Tremembé 

33º Anos

Tremembé inicia hoje a vacinação 
da 4º dose contra a covid-19 para 

pessoas de 45 anos ou mais. 
Confira nas artes todos os grupos 

que serão vacinados nesta 
semana contra a gripe, sarampo e 

covid-19. 

 De 27 de junho a 01 de 
agosto
Esf´s - procure o esf de 
referência do seu bair-
ro 
Segunda a sexta
 08h00 às 11h00 e das 
13h00 às 16h00
 Centro de saúde

As vacinas estão sendo 
aplicadas normalmente 
no centro de saúde e 
nas esf´s. 
Não esta mais sendo 
realizada a vacinação 
no centro de eventos.
Programação de vaci-
nação 

Segundas, terças, quin-
tas e sextas
07h30 às 16h00
 Quartas
10h00 às 16h00
É obrigatório a apre-
sentação da carteirinha 
de vacinação e um do-
cumento com foto.

registros no mesmo pe-
ríodo.
Para a Secretaria Mu-
nicipal de Segurança 
Pública os dados re-
fletem o bom entro-
samento e a união das 
forças públicas de se-
gurança. “Estamos tra-
balhando de forma in-
tegrada com a Polícia 
Militar e Civil e com 
isso a nossa Guarda Ci-
vil Metropolitana vem 
se qualificando cada 
vez mais para atuar. O 
nosso Centro de Segu-
rança Integrada (CSI) 
tem sido fundamental 
nessa parceria através 
do monitoramento com 
mais de 1.000 câmeras 
espalhados em todas 
as regiões da cidade”, 
afirmou o secretário 
Fabrício Pereira.
Homicídio
Segundo o levantamen-

A Secretaria de Segu-
rança Pública do Go-
verno do Estado de São 
Paulo apresentou na 
última semana os indi-
cadores de criminali-
dade do último mês de 
maio e Pindamonhan-
gaba fechou com forte 
redução no número de 
furto e roubos.
No comparativo janei-
ro a maio deste ano em 
relação ao do ano pas-
sado o número de rou-
bo caiu de 167 para 98, 
registrando uma queda 
de 42%. Em relação 
ao número de furtos a 
queda foi de 33%, com 
560 furtos realizados 
nos cincos primeiros 
meses em 2021 e 375 
de janeiro a maio deste 
ano. Especificamente 
sobre furto de veículos, 
a queda foi de 18%, 
caindo de 54 para 44 

to a única modalidade 
de crime que apresen-
tou considerável au-
mento foi homicídio. 
Nos cincos primeiros 
meses deste ano foram 
17 casos registrados 
em Pindamonhangaba. 
Diversas cidades da 
região também regis-
traram aumento fora da 
curva como Caçapava 
(50%), Cruzeiro (46%) 
e Lorena (220%).
“Segundo os dados, a 
maioria das cidades da 
região está com eleva-
ção desses casos e por 
isso estamos fazendo 
contato com a Secreta-
ria de Estado para agir-
mos juntos e combater 
os homicídios. Infeliz-
mente a maioria dos 
casos refere-se a ocor-
rências relacionadas ao 
tráfico de entorpecen-
te”, ressaltou Fabrício.

Segurança: 
Pinda apresenta 

queda em 
ocorrências de 
furtos e roubos
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EXPEDIENTE

28 de Junho 2022 

A campanha de arrecadação de  lacres 
em Tremembé segue em frente

DAÇÃO:
 Bar do Lino
 Casa de Ração Avenida
Bar da Bia 
Bar do Caveira
Leite na Pista
 Empório Serra a Vista
Adega do Chicão 
Bora lá
Ellen Toledo 
St Adega (antiga Adega 
do Felipe)
Depósito de bebidas Oli-
veira 
Bar do Tidi
Bar do Toninho 
Bar do Bodinho
Bar do Moacir 
Adega dois Irmãos 
 Bar do Carioca
 Restaurante e Lanchone-
te Bom sabor
 Padaria Pão Vale 
Gu Macri
Padaria do Hélio 
 Bar do Miselso

A campanha do Lacre 
Solidário não para! Con-
tinuamos arrecadando 
lacres de latas de alumí-
nio, e estamos em busca 
de mais uma cadeira de 
rodas. O Lacre Solidário, 
além de ser um apoio na 
conquista de cadeiras de 
rodas, é uma excelente 
maneira de dar o desti-
no certo para lacres de 
alumínio e fazer a devi-
da reciclagem.  Sempre 
que consumir uma bebi-
da em lata de alumínio, 
lembre-se dessa campa-
nha. Na hora de separar 
o lixo para a coleta faça 
também a separação dos 
lacres de latinhas que fo-
ram utilizadas e entregue 
nos pontos de coleta em 
Tremembé:
CONFIRA ALGUNS 
PONTOS DE ARRECA-

 Padaria Parque das Fon-
tes 
 Bell Lanches
 Oscar salgados 
Bar do Alemão 
 Pastelaria da Juju
Delícias da Laly
 Supermercado do Com-
padre
Condomínio Portal do 
Sol
 Rede Municipal de En-
sino
 Restaurante Gamela 
 Restaurante Hora do 
Rango 
Restaurante Sabor da 
Terra 
 Conveniência do Posto 
de gasolina Corsan 
 Wizard Idiomas 
 Escola adventista 
SUA ATITUDE PODE 
FAZER A DIFERENÇA 
NA VIDA DE MUITA 
GENTE.

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

Livro D-26, FLS. nº 97, Termo nº 7663
Faço saber que pretendem se casar ÁDAMO LUCIANO CAMPOS e TAYNÁ OLIVEIRA DE ALMEIDA, 
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasilei-
ro. O habilitante é natural de Taubaté-SP, nascido no dia 08 de setembro de 1992, de estado civil solteiro, de 
profissão investidor, residente e domiciliado na Rua José Inocêncio Monteiro, nº 280, Jardim dos Eucaliptos, 
Tremembé/SP, filho de ADALBERTO LUCIANO CAMPOS, natural de Taubaté/SP e de MERCIA REGINA 
DE OLIVEIRA CAMPOS, de 50 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 10 de outubro de 1971, 
ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. A habilitante é natural de Caxambu-MG, nascida no dia 
11 de janeiro de 1999, de estado civil solteira, de profissão enfermeira, residente e domiciliada na Rua José 
Inocêncio Monteiro, nº 280, Jardim dos Eucaliptos, Tremembé/SP, filha de LUIZ FABIANO DE ALMEIDA, 
de 44 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 19 de maio de 1978 e de CRISTIANE GUIMARÃES 
DE OLIVEIRA, de 41 anos, natural de Rio de Janeiro/RJ, nascida na data de 16 de março de 1981, ambos 
residentes e domiciliados 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 98, Termo nº 7664
Faço saber que pretendem se casar LUIS GUSTAVO RANGEL CUNHA e NATALIA ANTUNES CORDEI-
RO, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil 
Brasileiro. O habilitante é natural de Jaguariaíva-PR, nascido no dia 10 de março de 1980, de estado civil 
solteiro, de profissão representante farmacêutico, residente e domiciliado na Avenida Agostinho Manfredini, 
nº 1071, Residencial São Vicente de Paulo, Tremembé/SP, filho de OSWALDO JORGE CUNHA, de 73 anos, 
natural de Sengés/PR, nascido na data de 01 de outubro de 1948, residente e domiciliado Jaguariaiva/PR e de 
NILSE RANGEL CUNHA, falecida em Curitiba/PR na data de 12 de outubro de 1993. A habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascida no dia 27 de novembro de 1987, de estado civil solteira, de profissão do lar, residente 
e domiciliada na Avenida Agostinho Manfredini, nº 1071, Residencial São Vicente de Paulo, Tremembé/SP, 
filha de SERGIO LUIZ CORDEIRO, de 63 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 14 de janeiro 
de 1959, residente e domiciliado em Taubaté/SP e de JACQUELINE CELI NOVATO ANTUNES, 58 anos, 
natural de Tremembé/SP, nascida na data de 22 de dezembro de 1963, residente e domiciliada 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 98, Termo nº 7665
Faço saber que pretendem se casar KAUAN LESSANDRO DA SILVA SANTOS e JULIA SIMÕES DE 
SIQUEIRA, aprensentando 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 27 de fevereiro de 2003, de estado 
civil solteiro, de profissão militar, residente e domiciliado na Rua Costa Cabral, nº 1090, Centro, Tremembé/
SP, filho de LESSANDRO LEMES DOS SANTOS, natural de Tremembé/SP e de SIMONE VIEIRA DA 
SILVA, natural de Tremembé/SP, ambos residentes e domiciliados em Taubaté/SP. A  habilitante é natural de 
Tremembé-SP, nascida no dia 27 de julho de 2002, de estado civil solteira, de profissão esteticista, residente 
e domiciliada na Rua Costa Cabral, nº 1090, Centro, Tremembé/SP, filha de CLAUDIVÃ SIMÕES DE SI-
QUEIRA e de ELAINE DA SILVA BRIENCE SIQUEIRA, ambos residentes e domiciliados 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. 

AVISO DE RESULTADO ABERTURA DE PROPOSTA COMERCIAL - A Prefeitura Municipal de Potim torna público 
o resultado de abertura dos envelopes de Proposta Comercial referente à Tomada de Preços Nº 004/2022 – Ob-
jeto: C CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSINHO PREPARATÓRIO AOS 
PROCESSOS SELETIVOS 2022 PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE POTIM/SP, CONFORME 
AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. Na data de 27/06/2022 no Departamento de 
Licitações da Prefeitura Municipal, reuniu-se a Comissão nomeada através Portaria Nº 190/2021, para julgamento 
dos preços apresentados. Após aberto o envelope chegou-se ao seguinte resultado classificatório: 1º COLOCADO: 
JV JUNQUEIRA TEBERGA ME, com valor total de R$ 108.000,00. Fica aberto o prazo recursal. Bruno C. F. Abreu 
– Presidente da Comissão de Licitações.

Aviso de Resultado de Julgamento de Recurso – Pregão Eletrônico Nº 015/2022 - Registro de Preços para Aqui-
sição Futura e Parcelada de Equipamentos de Informática, Conforme Termo de Referência e Demais Anexos do 
Edital. Tendo em vista despacho da Sra. Prefeita Municipal, Erica Soler Santos de Oliveira, fica determinado: O 
INDEFERIMENTO do recurso interposto pela empresa VANGUARDA INFORMATICA LTDA EPP, e via de conse-
quência, a manutenção da DESCLASSIFICAÇÃO de sua proposta para o item 01 do presente processo licitatório. 
Potim, 27 de junho de 2022 – Bruno C. F. Abreu – Pregoeiro.

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO - CONCORRENCIA Nº 001/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 
MUNICIPAL Nº 106/2022 - EDITAL Nº 029/2022 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRA-
ESTRUTURA URBANA NO BAIRRO VISTA ALEGRE, POTIM/SP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E 
SEUS ANEXOS. A Comissão Municipal de Licitação e Avaliação, nomeada pela da Portaria Nº 190/2021, através de seu Presidente, 
torna público e para conhecimento e intimação dos licitantes que, em sessão reservada, datada de 27 de junho de 2022, após exame 
da documentação de habilitação apresentada, foi proferido o seguinte julgamento: EMPRESA HABILITADA: ESKELSEN ARTEFATOS 
DE CIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA; EMPRESA INABILITADA: KARAJA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA. Fica 
aberto o prazo recursal. Potim, 27 de junho de 2022. Bruno C. F. Abreu - Presidente da Comissão de Licitações.
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Romaria fluvial de 
Tremembé será no 

domingo, 03 de julho 
fissão, e que deu início 
à primeira romaria do 
tipo na cidade. De-
pois, por incentivo da 
família, o movimento 
ganhou mais adeptos 
e se manteve firme 
durante os anos que 
se passaram e hoje é 
realizada pela Colônia 
de Pescadores Profis-
sionais Emílio Varolli 
e apoiado pela Pre-
feitura de Tremembé.  
“Convido a todos que 
são adeptos da fé ca-
tólica ou que gosta-
riam de vivenciar esta 
experiência única, que 
se unam a nós neste 
dia 03 de julho. É um 
evento lindo, que une a 
fé, a tradição tremem-
beense e a natureza 
exuberante deste per-
curso pelo Rio Para-
íba até Aparecida do 
Norte”, disse o Prefei-
to Clemente, que tam-
bém irá participar mais 
uma vez do evento.  
Seu Tico foi o organi-
zador por 17 anos con-
secutivos, até o seu fa-
lecimento. Atualmente, 
membros de sua famí-
lia mantém a tradição, 

Tradicional evento ca-
tólico tremembeense 
ocorre sempre no pri-
meiro domingo de ju-
lho há mais de 30 anos. 
Saída dos barcos será 
das margens do Rio 
Paraíba próximo ao 
bairro do Padre Eter-
no, a partir das 7h. 
Além de Tremembé, 
são esperadas embar-
cações de Caçapava, 
Taubaté, Redenção da 
Serra, Natividade da 
Serra, Pindamonhan-
gaba, Roseira, Potim, 
Aparecida e Areias. 
A expectativa é gran-
de para receber os fi-
éis da Romaria Fluvial 
de Tremembé, que 
acontece no próximo 
domingo, 03 de ju-
lho, com destino ao 
Santuário Nacional 
de Aparecida por um 
percurso que segue 
por dentro das águas 
do Rio Paraíba do Sul.  
A Romaria é uma tradi-
ção turística e religiosa 
na cidade de Tremem-
bé desde de 1989, por 
iniciativa do senhor 
Benedito “Tico” Teo-
doro, pescador de pro-

unindo os esforços e 
a fé católica com ou-
tras famílias, amigos, 
a Colônia de Pescado-
res e demais pessoas 
que ajudam a organi-
zar o evento ao longo 
de mais de 30 anos.  
Confira a progra-
mação completa: 
Saída às 07h00 no 
bairro do Padre Eter-
no – Tremembé. 
Parada às 10h00 no 
Bosque da Princesa 
– Pindamonhangaba 
Parada às 12h00 
no antigo Porto de 
Areia Mantiquei-
ra – Moreira Cesar 
Chegada às 16h00 
no Bar do Pei-
xe – Aparecida 
Procissão até a Basílica 
MISSA ÀS 18h NA 
BASÍLICA NOS-
SA SENHORA 
DE APARECIDA 
Realização: Colônia 
de Pescadores Profis-
sionais Emílio Varolli 
Apoio: Prefeitu-
ra de Tremembé 
Porta-voz disponível: 
Alexandre Calil, Se-
cretário de Turismo e 
Cultura de Tremembé.

herivelto da fonseca 
e a todos os colabora-
dores que participa-
ram desta campanha. 
Doação é um ato de amor. 
Para colaborar é fá-
cil, basta deixar a sua 
doação de coberto-
res, mantas ou aga-
salhos, novos ou em 
bom estado, em algum 
dos pontos de coleta. 
Pontos de coleta: 
prefeitura de tremembé  
c o n d o m í -
nio portal do sol 
condomínio campos 

Na última semana, a 
primeira dama e presi-
dente do fundo social 
de tremembé, eliana 
maria neves de lima, 
recebeu a doação de 
204 cobertores que se-
rão distribuídos as fa-
mílias carentes do mu-
nicípio. A campanha 
foi realizada pela cipa 
com os funcionários da 
fábrica. 
Confira a en-
trega no vídeo. 
Nosso muito obrigado 
ao presidente da cipa, 

do conde I supermer-
cado leal do vale su-
permercado vida nova  
câmara municipal 
centro de eventos 
supermercado tirelli 
condomínio el-
dorado participe! 
O frio passa, mas 
o carinho fica.  
Realização:
 fundo social de são 
paulo e fundo so-
cial de solidarie-
dade de tremembé 
apoio: prefeitu-
ra de tremembé 

Solidariedade: fundo 
social de Tremembé 

recebe 204 
cobertores doados 
pela oxiteno e seus 

colaboradores 
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1ª etapa do Ubatuba Pro Surf 
será realizado em julho

pal (Pro Surf) procura 
abraçar o surf como um 
todo de Ubatuba, com 
todas as categorias e 
todas as gerações, fa-
zendo do evento uma 
grande confraterniza-
ção”. Em 2021 o cam-
peonato foi realizado 
em uma única etapa 
por conta da alta na 
pandemia, mas para 
este ano estão previstas 
novamente três etapas 
do circuito.
O Ubatuba Pro Surf é o 
principal campeonato 
realizado em parceria 
com a Prefeitura Mu-
nicipal de Ubatuba, e 
Lima destacou que o 
objetivo é fazê-lo cres-
cer cada dia mais, dan-
do mais visibilidade à 
todas as áreas da cultu-
ra do surfe. “A meta é 
fazer com que cada vez 
mais o Ubatuba Pró 
Surf evolua, pois acre-
dito que é o maior do 
mundo, a competição 
é realizada para 17 ca-
tegorias, e a gente não 

Ubatuba será sede de 
três campeonatos de 
surfe no mês de julho, 
um deles é o conheci-
do Ubatuba Pro Surf, 
competição municipal 
que é esperada pelos 
atletas locais.  
Durante o ano são re-
alizadas no município 
mais de 30 competi-
ções.
Segundo o presidente 
da AUS – Associação 
Ubatuba de Surf, Clei-
ton Santos, o objetivo 
deste ano é valorizar 
toda a cultura do surfe 
no campeonato. “Para 
esse circuito o intuito é 
trazer a família toda de 
volta, trazer a cultura 
do surfe para o campe-
onato, com pinturas de 
pranchas e artesanatos, 
como por exemplo”.
Fábio Lima, coorde-
nador dos Esportes de 
Aventura da secretaria 
de Esportes e Lazer de 
Ubatuba, comentou a 
importância do cam-
peonato. “O Munici-

sabe da existência de 
nenhum campeonato 
municipal que abran-
ge uma quantidade tão 
grande de categorias”.
Há a previsão do au-
mento na quantidade 
de eventos na moda-
lidade para o próximo 
ano, que no momento 
já tem cerca de trinta 
competições. “Somen-
te neste semestre te-
mos 21 eventos previs-
tos, e pode ser que essa 
quantidade aumente 
em mais dois ou três 
campeonatos no ca-
lendário até o final do 
ano”, declarou Lima.
Confira os eventos de 
julho:
3ª etapa – Circui-
to Lanai de Surf                               
13/07
1ª etapa – Ubatuba Pró 
Surf 2022                            15 
a 17/07
1ª etapa – Circuito Fi-
lipe Toledo Surf 2022            
23 e 24/07
*Calendário sujeito à 
alterações

Confira a programação da 99ª 
Festa de São Pedro Pescador

Caiçara
19h15: Leilão de Re-
mos (Setorial de Artes 
Plásticas e visuais da 
Fundart) – Vila Caiçara
21h: 
Kauze – palco princi-
pal
23h: Nako E Rafael – 
palco principal
Dia 26 – domingo  
9h: Corrida de Cano-
as Caiçaras – Praça de 
Eventos
13h: Premiação da 
Corrida de Canoas – 
Vila Caiçara
14h: Fandango Bacu-
rau – Vila Caiçara
16h: Fandango Mestre 
Pedrinho – Vila Caiça-
ra
17h: Fandango Ciran-
da Caiçara – Vila Cai-
çara
18h: Coral Indígena 
Xondáro Mirim Mbo-
rai (Aldeia Boa Vista) 
– Vila Caiçara
19h: Salve 012 – palco 
principal
21h: Luara e as Coma-
dres – palco principal
23h: Miltinho Edilber-
to- palco principal
Dia 27 – segunda-feira

Começou ontem e se-
gue até o próximo dia 
29, mais uma edição 
da Festa de São Pedro 
Pescador de Ubatuba, 
realizada na Praça de 
Eventos da cidade, lo-
calizada na Avenida 
Iperoig. 
Organizada pela Pre-
feitura de Ubatuba, por 
meio da Fundação de 
Arte e Cultura – Fun-
dart, a festa contará 
com apresentações 
culturais, comidas tí-
picas, shows musicais, 
concurso Rainha dos 
Pescadores 2022, cor-
rida de canoas, procis-
são marítima e muitas 
outras atracões.
A 99ª Festa de São Pe-
dro homenageia o pa-
droeiro dos pescadores 
e valoriza a tradição, a 
fé e a cultura caiçara.
Confira a programação 
completa da festa: 
Dia 25 – sábado
13h: Maracatu Itaomi 
– Vila Caiçara
17h: Grupo Ô de Casa 
(Quilombo da Fazen-
da) – Vila Caiçara
18h: Concertada – Vila 

18h30: Grupo Semen-
tes do Prumirim – Vila 
Caiçara
20h: Dança da Fita do 
Itaguá – Vila Caiçara
21h: Janayna Morais – 
palco principal
22h: Banda Praieira – 
palco principal
Dia 28 – terça-feira
19h: Cantamar – palco 
principal
21h: Leandro Araújo 
Banda – palco princi-
pal
23h: Planta e Raiz – 
palco principal
Dia 29 – quarta-feira
13h30: Procissão marí-
tima e benção dos an-
zóis – saída da Igreja 
Matriz
15h: Missa Campal – 
Espaço da Festa
18h: Congada de Bas-
tões de São Benedito – 
Vila Caiçara
19h: Premiação barcos 
e canoas decoradas – 
palco principal
20h: Clube do Choro – 
Vila Caiçara
21h: Caiçara Band – 
palco principal
22h30: Peixe Elétrico 
– palco principal


