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Os preparativos para a
13ª Edição da Festa do
Arroz de Tremembé já
estão chamando a
atenção da imprensa da
nossa região.

Hoje foi dia da @bandvaletv vir até a Praça da
Estação que, em breve,
será palco deste importante evento gastronômi-

co e turístico de Tremembé. De 19 a 22 de maio,
prestigie a FESTA DO
ARROZ de Tremembé.
Praça Geraldo Costa, a

famosa Praça da Estação
Organização:
COFAT - Comissão organizadora da festa do
arroz

Evento na Praça encerra atividades do
Mês de Conscientização do Autismo

A Prefeitura de Caçapava,
por meio do Núcleo de
Apoio à Inclusão (NAI),
realiza, neste sábado, 30
de abril, das 8h às 12h,
uma ação na Praça da
Bandeira, em menção ao
Mês de Conscientização
sobre o Transtorno do
Espectro Autista (TEA).
O evento reunirá diversas
entidades na abordagem
do tema, esclarecimento
e divulgação de serviços.
Participam da ação o
NAI, o Conviver e a
APAE, que montarão
tendas com brincadeiras
sensoriais para as crianças e adultos. Também
estará presente o CRAS
(Centro de Referência da
Assistência Social), que

vai orientar sobre a confecção das carteirinhas
para o autista. Transtorno
do Espectro Autista
O Autismo é um Transtorno do Neurodesenvolvimento caracterizado
principalmente pela alteração na comunicação
social e interesses restritos e estereotipados.
A nova Classificação
Estatística Internacional
de Doenças e Problemas
Relacionados à Saúde
(CID – 11), que entrou
em vigor em janeiro de
2022, caracteriza o transtorno do espectro do autismo por défices persistentes na capacidade de
iniciar e manter interação
social recíproca e comu-
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nicação social.
A intervenção precoce e
os atendimentos clínicos
são importantes para o
melhor desenvolvimento das crianças dentro
do espectro. A criança
ganha muito quando há
um trabalho realizado em
grande rede, incluindo a
família, escola e atenção
à saúde.
O NAI, por meio de suas
ações nas unidades escolares, busca diariamente
incentivar e disseminar o
melhor acompanhamento de todos os alunos.
De acordo com o núcleo,
atualmente são 92 alunos
da rede pública municipal que têm algum grau
de TEA.
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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 Código 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.

Dia D de mobilização contra a Influenza e
Sarampo acontece neste sábado

A Prefeitura de Caçapava, por meio da Secretaria 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-

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

criança deve estar acompanhada de um adulto
responsável.
Também deve ser apresentado o documento de
identificação e a carteira
de vacinação de rotina da
criança.
Nesta data não haverá
vacinação para outro público.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público a abertura
de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 018/2022. Objeto: Registro de
Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Equipamentos e Ferramentas de
Mecânica de Manutenção Automotiva. Data para recebimento de proposta: das
08h00min do dia 28/04/2022, até as 08h00min do dia 11/05/2022; data da abertura de propostas: das 08h00min às 09h00min do dia 11/05/2022; data de início
da sessão pública: às 09h00min do dia 11/05/2022, horário de Brasília/DF, local
www.bnc.org.br “acesso identificado no link - licitações”. O Edital na íntegra poderá ser consultado aos interessados no site supracitado. Maiores informações
através do telefone (12) 3112-9200.

CHAMAMENTO PÚBLICO - A Prefeitura Municipal de Potim vem por
meio deste, dar atendimento ao Artigo 34, § 1º, da Lei Nº 8.666/93, e
tornar público que se acha aberta as inscrições ao Cadastro Municipal de
Fornecedores para efeito de habilitação, na forma regulamentar, onde os
cadastros serão válidos por 12 (doze) meses, bem como para atualização
dos registros existentes, as regras para a efetivação dos cadastros se
encontram no site: www.potim.sp.gov.br, podendo ser solicitados também
através do e-mail: licitacao@potim.sp.gov.br. Bruno C. F. Abreu – Presidente da Comissão de Licitações.
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PUBLICAÇÃO DE DISPENSA - A Prefeitura Municipal de Potim/SP, torna
pública a Dispensa de Licitação Nº 100/2022 para Prestação de Serviços
Laboratoriais e Análises Clínicas, pelo valor total de R$ R$ 17.311,70
(dezessete mil e trezentos e onze reais e setenta centavos), a empresa UNIMED DE PINDAMONHANGABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO. CNPJ: 47.565.155/0006-43, nos termos do Artigo 24, Inciso II,
da Lei Nº 8.666/93. Potim, 28 de abril de 2022. Erica Soler Santos de
Oliveira - Prefeita Municipal.

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO - TOMADA
DE PREÇOS Nº 002/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº
068/2022 - EDITAL Nº 016/2022 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA NO BAIRRO
MIGUEL VIEIRA - FASE 01 À 05, 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 28 de abril de 2022, após exame da documentação de habilitação apresentada, foi proferido o seguinte julgamento: EMPRESAS HABILITADAS: EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA;
ESKELSEN ARTEFATOS DE CIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Fica
aberto o prazo recursal. Potim, 28 de abril de 2022. Bruno C. F. Abreu - Presidente da Comissão de Licitações.
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33ª festa da colônia agrícola
Museu da imigração italiana de
Italiana de Quiririm em Taubaté quiririm tem horário especial
tem Passeio ciclístico como
na festa
atração

A Prefeitura de Taubaté,
através das secretarias de
Esportes, Lazer e Qualidade de Vida e de Desenvolvimento,
Inovação
e Turismo, promove às
8h de sábado, dia 30 de
abril, um passeio ciclístico que integra a programação da 33ª Festa da
Colônia Agrícola Italia-

na de Quiririm.
O Museu da Imigração
Italiana de Quiririm,
além de ser o local de
partida e chegada da volta ciclística, será também
o local em que os visitantes poderão aproveitar
atividades de recreação e
lazer, oferecidas pela Secretaria de Esportes.

A 33ª Festa da Colônia
Agrícola Italiana de Quiririm vai até domingo
(01).
Passeio Ciclístico
Horário: Largada às 8h
Local: Museu da Imigração Italiana de Quiririm
Endereço: Avenida Libero Indiani, nª 550 – Quririm

Evento de Fornovo di Taro é realizado
neste sábado

Será realizado neste sábado, 30 de abril, a celebração do Fornovo di
Taro, que acontece no
pátio do 6º BIL (Batalhão de Infantaria Leve),
das 9h30 às 16h. O evento, tradicional e festivo,
é em menção aos 77
anos da vitória da Força
Expedicionária Brasileira (FEB) na 2ª Guerra
Mundial, em defesa dos
ideais de liberdade e democracia.
A programação, que é

aberta ao público, inclui solenidade militar
em homenagem à FEB,
exposição de veículos e
equipamentos militares
da 2ª Guerra e da atualidade, Conserto Sinfônico da Banda do 6º BIL,
feira gastronômica Food
Trucks e apresentações
culturais diversas. A comemoração de Fornovo
Di Taro está incorporada à história do 6º BIL e
ao calendário festivo do
município de Caçapava.

Este é o primeiro ano
que as festividades são
abertas ao público depois da pandemia. A batalha de Fornovo aconteceu no Norte da Itália,
em 1945 e foi um marco
para a história do Exército Brasileiro.
Uma única divisão aliada, constituída por jovens soldados brasileiros, conseguiu sozinha
a rendição de quase 20
mil alemães do regime
opressor.

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

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

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

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 criados depois de um trabalho de busca ativa reali-

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

e, em Piedade, na EMEF
Hermengarda Rodrigues
Braga, com 10.
Atualmente, em Caçapava, 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).

Dois novos núcleos
da EJA I são
abertos em
Caçapava

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

A Gazata dos Municípios

pág. 4

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

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 (Quadra Coberta), a partir das
08h00. O projeto “Manhã de Lazer” é um evento com atividades variadas 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 tremembeenses mais opções de ati-

vidades esportivas como
forma de lazer, “Este tipo
de evento incentiva as famílias a praticarem mais
atividades físicas, é um
momento de entretenimento que pais e filhos
se divertem de uma forma muito mais saudável”
comenta o secretário.
CONFIRA ALGUMAS
ATIVIDADES
QUE
SERÃO REALIZADAS
NA “MANHÃ DE LAZER” DESTE DOMINGO.
Caminhada
Treino Funcional
Skate
Capoeira
Futebol
Vôlei Adaptado (Melhor

Idade)
Queimada
Alongamento
Jogos e Recreação
Karatê
Tênis de Mesa
Xadrez
Dama
Dominó
TODOS ESTÃO CONVIDADOS. O EVENTO É PARA TODAS AS
IDADES!
Domingo, 01 de Maio
08h às 12h
Ginásio De Esportes
João Batista do Nascimento lima. (Quadra Coberta).
MAIS INFORMAÇÕES
3672-2846 - Secretaria
de Esportes e Lazer
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Secretaria de
desenvolvimento
econômico promove
curso presencial gratuito
de reparação em
instalações elétricas
residenciais em parceria
com SEBRAE e SENAI

Módulo Técnico de
16/05 a 10/06
Módulo Gestão dia 13/06
a 14/06
Horário: 18h às 22h
INSCRIÇÕES
PRE-
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SENCIAIS NO SEBRAE
TREMEMBÉ
(dentro do Mercado Municipal). Trazer 1 Kg de
alimento não perecível
no ato da inscrição

Parceria entre SEBRAE,
SENAI e Prefeitura Municipal de Tremembé
VAGAS LIMITADAS!
INFORMAÇÕES: 36725734 OU 3674-4416

