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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP
Livro D-26, FLS. nº 76, Termo nº 7620
Faço saber que pretendem se casar RICARDO ALEXANDRE PALMA DAVI e VALDETE NUNES, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do
Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Guaratinguetá-SP, nascido no dia 16 de maio de
1975, de estado civil solteiro, de profissão pedreiro, residente e domiciliado na Rodovia Francisco
Alves Monteiro, nº 2656, Assentamento Conquista, Tremembé/SP, filho de JOSÉ DAVI, falecido
em Guaratinguetá/SP e de LUCIA HELENA PALMA, natural de Lorena/SP, residente e domiciliada em Guaratinguetá/SP. A habilitante é natural de Governador Valadares-MG, nascida no dia
02 de fevereiro de 1968, de estado civil divorciada, de profissão autônoma, residente e domiciliada
na Rodovia Francisco Alves Monteiro, nº 2656, Assentamento Conquista, Tremembé/SP, filha de
WALDEMAR MIGUEL TEIXEIRA, falecido em Belo Horizonte/MG e de VITALINA NUNES,
falecida em Belo Horizonte/MG. 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 76, Termo nº 7621
Faço saber que pretendem se casar RAFAEL LANGUE BITENCOURT e DANIELA NARJAD
GARCIA SALATHIEL, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525,
incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Presidente Prudente-SP,
nascido no dia 22 de agosto de 1985, de estado civil solteiro, de profissão vendedor, residente e
domiciliado na Rodovia Amador Bueno da Veiga, Km 138, Tremembé/SP, filho de HAMILTON
COSTA BITENCOURT e de DENISE LANGUE FERREIRA. A habilitante é natural de Mauá-SP, nascida no dia no dia 22 de outubro de 1988, de estado civil solteira, de profissão vendedora,
residente e domiciliada na Rua Valdemar Celestino da Silva, nº 515, apto. 54, bloco 06, Parque
São Vicente, Mauá/SP, filha de EDUARDO SALATHIEL e de TANIA APARECIDA GARCIA.
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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Hoje 30/04 – dia D de vacinaçâo em
Lagoinha

O Governo de SP promove neste sábado (30) o
“Dia D” para a imunização de crianças contra o
sarampo e gripe. A ação
visa vacinar o público infantil, de 6 meses a menores de 5 anos de idade, para a prevenção das
doenças para essa faixa
etária.
A campanha será realizada em cerca de 3,2

mil postos de Saúde em
todo o Estado, que estarão abertos entre as 8h às
17h.
“É fundamental a conscientização dos pais e
responsáveis sobre a importância da imunização
da vacinação contra a
gripe e o sarampo para
as crianças. As vacinas
são seguras e protegem
contra formas graves da

Atenção: Este jornal é distribuído à todas as Prefeituras e Câmaras Municipais do Vale
do Paraíba, Litoral Norte e Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais e
Municipais.
Aviso: Não existe falta de jornais para demanda diariamente. Edições atuais e de arquivos estão sempre a disposição no endereço: Rua dos Lírios n° 171, Bairro: Flor do Vale,
Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.
www.tremembeonline.com.br / www.agazetadosmunicipios.com

doença”, destaca a Diretora de Imunização de
São Paulo, Núbia Araújo.
A meta é vacinar 95% do
público infantil (público-alvo de 12,9 milhões)
contra o sarampo e atualizar a caderneta vacinal
dos profissionais de saúde. Estes trabalhadores já
têm a vacina disponível
contra a gripe desde o
começo do mês.
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Parabéns São Luiz do Paraitinga

(12) 3671-1435
Praça Dr. Osvaldo Cruz Nº 300
Centro - São Luiz do Paraitinga
CEP 1214000
Curta nossa página no
Facebook.com.br/bazarsalles

Foto do centro
Histórico São Luiz do
Paraitinga
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Historia de São
Luiz do Paraitinga

O Vale do Paraíba no século XVII era passagem
de bandeirantes e tropas
que se dirigiam a Ubatuba pela “Trilha dos Tamoios”. Muitos viajantes
paravam, às margens
do Rio Paraitinga, para
descansar da viagem às
Minas Gerais, trazendo
cargas e ouro que seriam
despachados para a Europa.
Em 5 de março de 1688,
foram concedidas, nos
sertões do Paraitinga,
as primeiras sesmarias
requeridas ao capitão-mor de Taubaté, Felipe
Carneiro de Alcaçouva e
Sousa, pelo Capitão Mateus Vieira da Cunha e
João Sobrinho de Moraes, que desejavam povoar a região.
Em conseqüência da decadência da mineração
em Minas Gerais e pela
necessidade de ocupar as
terras e acrescer a produção agrícola da região,
o Governador da Capitania de São Paulo, D.
Luiz Antônio de Souza
Mourão, conhecido por
Morgado de Mateus, autorizou a fundação de
uma povoação, junto ao
Rio Paraitinga e entre
Taubaté e Ubatuba, tendo
o centro urbano todo planejado.
A 2 de maio de 1769,
a povoação recebeu o
nome de São Luís e Santo Antonio do Paraitinga,
tendo como padroeira
Nossa Senhora dos Prazeres. E em 8 de maio,
o Sargento Manuel An-

tonio de Carvalho foi incumbido de fundar e governar a nova povoação.
O fundador era devoto
de Nossa Senhora dos
Prazeres, que passa a ser
padroeira do povoado.
Em 31 de março de 1773,
devido a um incentivo
do governador geral, que
estimulou o agrupamento
de novos moradores na
localidade, a povoação
foi elevada à categoria de
vila. Em 1774, o registro
de habitantes é de 800
pessoas.
Os primeiros habitantes
eram famílias sem bens;
dessa forma, dedicaram-se à agricultura de sobrevivência. A Vila São
Luís e Santo Antonio do
Paraitinga estacionou na
cultura de cereais por
muitos anos, até dar início à plantação de café e
algodão.
A região do Paraitinga
também participou do
período de abastança regional, o ciclo do café em
1830 modificou a economia local, propiciou a expansão e o acúmulo de riquezas dos proprietários
rurais mais abastados.
No entanto, os agricultores continuaram a produzir milho e feijão.
O século XIX caracterizou São Luiz do Paraitinga como “Celeiro do
Vale” por ter se dedicado
à agricultura de feijão,
cana, milho e mandioca,
enquanto o resto do estado priorizava a cultura do café. A variedade
dos gêneros produzidos
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e a boa localização geográfica faziam da cidade
um centro agitado pelas
tropas, com estabelecimento de ferreiros e comerciantes que viviam
em função da circulação
de pessoas.
Pela lei provincial, a 30
de abril de 1857, São
Luiz do Paraitinga foi
elevada à categoria de
cidade e, por título de 11
de junho de 1873, com a
visita de Dom Pedro II,
obteve a denominação de
“Imperial Cidade de São
Luiz do Paraitinga” e o
Coronel Manoel Jacinto
Domingues de Castro recebe o título de Barão do
Paraitinga.
A partir do século XIX,
como reflexo do período
produtivo e a atração de
pessoas para a cidade,
iniciam-se as preocupações com as obras públicas, a construção da Casa
da Câmara, da Cadeia e
da nova matriz; em alguns trechos, as ruas são
calçadas com pedras,
acontecem o desenvolvimento do loteamento
urbano e a transformação das primeiras construções (os casarões dos
senhores rurais foram
ornamentados, devido à
melhora da situação econômica). São Luiz do Paraitinga abrigou uma das
primeiras fábricas têxteis
do Estado de São Paulo, a Fábrica de Tecidos
Santo Antônio, com 25
teares movidos por turbina d’água e 40 operários
que trabalhavam a pro-

dução algodoeira de 450
toneladas, em 1888.
Com o depauperamento
do solo e a destruição da
vegetação natural ocasionada pela intensa atividade agrícola, a cidade ficou reduzida às relações
locais de subsistência. As
novas atividades eram a
fabricação de rapadura,
a casa de farinha e a produção de aguardente, que
sustentavam o comércio
regional.
No início do século XX,
o município passa contar
com a pequena produção
de policulturas e a pecuária leiteira, até hoje uma
das principais fontes de
renda do luizense.
O período áureo será
relembrado a partir de
1920, na alteração dos
nomes das ruas, que passam a fazer referência às
famílias privilegiadas,
compostas por importantes fazendeiros de café.
A origem do topônimo
Paraitinga é o nome do
Rio onde, desde os tempos dos Bandeirantes
havia um posto avançado por onde passavam
o café e o ouro mineiro.
Ao ser fundada a povoação em 1.769, o nome foi
São Luís e Santo Antonio do Paraitinga, sendo
mudado depois para São
Luiz do Paraitinga, quando o padroeiro passou a
ser São Luiz, Bispo de
Tolosa.
PARAHYTINGA – De
origem indígena: Da
língua Tupi-Guarani –
“Águas Claras”
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Alunos de violino do projeto cultura em ação fazem apresentação
especial em evento realizado na escola Nicolau Couto Ruiz no Bairro do
Retiro Feliz em Tremembé

Na tarde desta última
quinta-feira, 28, o professor de violino Lucas
Rodrigues e seus alunos, aproveitaram um

evento que estava sendo realizado na Escola
Nicolau Couto Ruiz
para fazer uma pequena apresentação e levar

um pouco de música
aos colegas da escola.
Confira nas fotos um
pouquinho de como foi
a apresentação. O pro-

jeto Cultura em Ação
faz parte das ações da
Prefeitura de Tremembé para fomentar e
ensiar a arte, música,

dança, cultura entre
outras atividades para
as crianças e jovens de
Tremembé. Em muitas
oportunidades, os par-
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ticipantes se apresentam em eventos, escolas, atividades no horto
e mostram tudo o que
estão aprendendo.
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MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
SÃO LUIZ DO PARAITINGA

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

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

Termo de Ratificação

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO
PARAITINGA, RATIFICO a contratação da empresa RONAN HENRIQUE SANTOS
DIAS 29475052801, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº. 13.074.933/0001-75,
objeto do contrato nº 042/2022, contratação da Banda "PARAHYTINGA BRASS" para
apresentação de um show musical durante a programação do evento "Retomada
Cultural" de São Luiz do Paraitinga, pelo valor R$ 1.400,00.

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO
PARAITINGA, RATIFICO a contratação da empresa ROBSON LUIZ DE ALMEIDA
INACIO 35339295826, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº. 13.512.807/000155, objeto do contrato nº 045/2022, contratação da Banda "NA PEGADA" para
apresentação de um show musical durante a programação do evento "Retomada
Cultural" de São Luiz do Paraitinga, pelo valor R$ 2.000,00.

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.

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.

Publique-se e cumpra-se.

São Luiz do Paraitinga, 27 de abril de 2022.

São Luiz do Paraitinga, 27 de abril de 2022.

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE
PREFEITA MUNICIPAL

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 BRUNO WILSON GONÇALVES
MENDES DA SILVA 40367205890, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº.
43.254.383/0001-37, objeto do contrato nº 043/2022, contratação do Grupo "ReM RAP EM MOVIMENTO" para apresentação de um show musical 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, 27 de abril de 2022.

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE
PREFEITA MUNICIPAL

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – A PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM, nos termos do artigo 44, § 6º combinado
com artigo 31, § 5º da Lei Federal nº 13.465/17, COMUNICA que se encontra em processo de Regularização Fundiária de Interesse Social – REURB-S o Núcleo Habitacional denominado “João Nogueira” com acesso principal
através da Avenida Geraldo de Oliveira Portes, envolvendo área objeto das matrículas inexistente R.I de Aparecida/
SP, ficando assim NOTIFICADOS, confinantes ou terceiros eventualmente interessados, para que querendo apresentem impugnação, no prazo de 30 dias a contar da presente publicação, conforme faculdade legal disposta no
artigo 31, parágrafo 1º da Lei Federal nº 13.465/17, especialmente os a seguir relacionados: MOLNAR MENDES
INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA; Proprietário da matrícula nº 1.009(CRI de Guaratinguetá):
GERALDO GALVÃO
ADRIANO GALVÃO DE CASTRO, JOSÉ RUBENS DE CASTRO, IRMA GALVÃO CESAR; ADEMAR DE SOUSA
DIAS; JOÃO ALBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA; FRANCISCO DONIZETI FERREIRA; MARCIO MARCELO
DE MOTA; ANDERSON RODRIGUES DA COSTA; JOSE BENEDITO DE ABREU; VICENTE FRANCISCO DE
PAULA JUNIOR; OLGA DE SOUZA DIAS; JOSE JAREN DE QUEIROZ MELO; SHOKISHI KOID; ANTONIO PORTE; MOACYR DA SILVA; JOSE INACIO XAVIER; DARCY MESSIAS DOS SANTOS; BENEDITO APARECIDO AUGUSTO DE OLIVEIRA; BERENICE GOUSSAIN MARTINEZ; LUIZ CLAUDIO GOUSSAIN; MYRTHES GOUSSAIN
FERREIRA; IVETTE MARIA FELIZ GOUSSAIN KOPAZ; CARLOS SERGIO DA SILVA; MARIANA BATISTA LEMES;
LUIZA DE SOLEDADE SILVA; AUGUSTO BRAZ DE OLIVEIRA; ALICE APARECIDA JUSTINO GASPARETTO;
GERALDO QUIRINO DE ANDRADE. Transcorrido o prazo acima assinalado, a ausência de manifestação será
interpretada como concordância com a Reurb-S, procedendo-se a todas as medidas necessárias para a Regularização do loteamento supramencionado. A notificação na íntegra se encontra disponível no site www.potim.sp.gov.
br. Potim, 29 de abril de 2022. Erica Soler Santos de Oliveira – 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 LUIZ HENRIQUE MOURAO DE
AZEVEDO 30598670890, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº.
30.663.727/0001-10, objeto do contrato nº 044/2022, contratação da Banda
"CONFRARIA MUSICAL" para apresentação de um show musical durante a programação
do evento "Retomada Cultural" de São Luiz do Paraitinga, pelo valor R$ 4.500,00.
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, 27 de abril de 2022.

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE
PREFEITA MUNICIPAL

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 – No dia 29 de abril de 2022, depois de
constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE
OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR o Pregão Eletrônico Nº 012/2022, referente ao
objeto em epígrafe, qual seja: Aquisição de Caminhão Tipo Coletor e Compactador de Lixo, Conforme Termo de
Referência e Demais Anexos do Edital, à empresa: TRANSRIO CAMINHÕES ONIBUS MAQUINAS E MOTORES
LTDA, com valor total de R$ 564.000,00. Fica a empresa convocada a assinar o Contrato no prazo de 05 dias úteis
a partir desta publicação.

AVISO DE DESCLASSIFICAÇÃO E INABILITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº011/2022 – REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE TONERS E CARTUCHOS – A Prefeitura Municipal de Potim
informa a INABILITAÇÃO da empresa TREMA BRASIL EIRELI, tendo em vista o não atendimento ao prazo para
apresentação da documentação solicitada em sessão e a DESCLASSIFICAÇÃO das Propostas das seguintes empresas: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA, devido à não apresentação de Amostras condizentes com o descritivo
dos Itens 17 e 19 pertencentes ao Lote 2; MTSI COMERCIO E SERVIÇO DE IMPRESSÃO EIRELI ME, devido à
não apresentação de Amostras dos Itens 24 e 29 pertencentes ao Lote 4; ML SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA, tendo em vista a apresentação de Amostras referente aos Itens 49 e 50, pertencentes ao Lote 09, em desacordo com a marca ofertada. CONVOCA-SE as empresas que ficaram em segundo lugar nos itens, para negociação
dos itens citados em 03/05/2022 às 09h00min, horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso identificado no
link - licitações”. Potim, 29 de abril de 2022. Bruno C. F. Abreu – Pregoeiro.
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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

Hoje 30/04 – dia D da vacinação contra
gripe e sarampo em Potim

Não perca hoje, 30/04 –
dia d da vacinação contra
gripe e sarampo
OBS: As doses necessárias de Covid-19 também
poderão ser aplicadas.
Crianças de 06 meses a 5
anos: Vacinas contra Gri-

pe e Sarampo;
Idosos acima de 60 anos:
Vacinas contra a Gripe e
Covid-19;Puérperas (mulheres que tiveram filhos
há menos de 45 dias),
Gestantes e Trabalhadores da Saúde: Vacinas

contra Gripe e Covid-19;
LOCAL: UBS Central de
Potim – Ao lado do Parque Francisco de Assis
Galvão. HORÁRIO: das
08h às 17h É necessário
levar RG, CPF e Carteira
de Vacinação.
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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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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
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Rua bom Jesus Nº 228 Centro , em frente a OAB
Tremembé (12) 3208-1911
(12) 99201-3514

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-

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
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