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

Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • Jambeiro • Lagoinha • Monteiro Lobato • Natividade da Serra • 
Paraibuna • Pindamonhangaba • Potim • Redenção da Serra • Santa Branca • Santo Antonio do Pinhal  • São Bento do Sapucaí • São 

Luiz do Paraitinga • Taubaté • Tremembé • Ubatuba

ANO XXXI I  04 -05  OUTUBRO DE 2022  EDIÇÃO 3276  D IRETOR RESPONSÁVEL:  DANIEL D .  R IBEIRO.  D ISTRIBUIÇÃO DIR IGIDA R$  1 ,00

A Gazeta dos Municípios A Gazeta
 de

 Tremembé 

33º Anos

Cidade de Tremembé realiza 
de 14 a 16 de outubro 2ª 

Edição do festival 
cultural para prestigiar 

artistas e promover a cultura 
local.

Evento será realizado 
na Praça da Estação, 
com apoio da organi-
zação Amigos da Arte 
e do Governo do Esta-
do de SP.
Você está preparado 
para uma imersão cul-
tural? A Prefeitura de 
Tremembé inicia na 
sexta, 14 de outubro, 
a 2ª Edição do FESTI-
VAL CULTURAL da 
cidade com apresenta-
ções de grandes talen-
tos culturais e tradi-
cionais do município, 
além de artistas regio-
nais.  A ação, que tem 
o intuíto de valorizar a 
tradição e a cultura da 
nossa região, acontece 
com o apoio da orga-
nização social Amigos 
da Arte, vinculada à 
Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa de 
São Paulo, e será reali-
zada pela Prefeitura de 
Tremembé entre 14 e 
16 de outubro.
Além de promover a 

tradição musical e ar-
tística, valorizando os 
talentos locais e regio-
nais, o Festival Cultu-
ral vai ajudar a causa 
social do município. 
Por meio de uma par-
ceria com Secretaria de 
Ação Social e o Fundo 
Social de Solidarieda-
de, os espaços gastro-
nômicos foram cedi-
dos para Instituições 
Sem Fins Lucrativos, 
contribuindo para for-
talecer o trabalho so-
cial que já realizam em 
Tremembé.
“Esta é uma grande 
ação que une a Cultura 
e a Solidariedade em 
Tremembé. Estamos 
muito felizes com a 
possibilidade de, além 
de promover a música, 
a arte e a cultura, tam-
bém contribuir com a 
causa das entidades que 
fazem esse trabalho tão 
bonito em nossa cidade 
pelas crianças, adoles-
centes e a população 

mais carente”, explica 
o @prefeitoclemente
Os artistas tremem-
beenses representantes 
da cultura tradicional, 
e contemplados pelo 
programa Tradição SP 
da Amigos da Arte, 
foram indicados pelo 
Conselho Municipal 
de Cultura e receberão 
um cachê pago pela 
organização social vin-
culada à Secretaria de 
Cultura e Economia 
Criativa do Estado de 
SP. “A iniciativa mos-
tra que o município 
está realmente valori-
zando a cultura local 
e criando constante-
mente condições para 
os nossos artistas mos-
trarem sua arte ao pú-
blico”, diz a presidente 
do Conselho de Cultu-
ra de Tremembé, Lygia 
Frazão.
Confira em breve a 
programação comple-
ta e todas as entidades 
participantes!

Taubaté tem pela 1ª vez uma mulher 
no comando do executivo

Em 376 anos de história, 
o município de Tauba-
té tem pela primeira vez 
uma mulher ocupando o 
cargo de Chefe do Exe-
cutivo. Adriana Lucci 
Mussi, de 54 anos, do 
Republicanos, assume o 
comando da Prefeitura 
de Taubaté. Adriana é ca-
sada e formada em Ges-
tão pública, pela Uninter. 
Atuou, durante 11 anos, 
como Conselheira Tute-
lar, tendo longos anos de 
serviços prestados à área 

social. Desde que elei-
ta vice-prefeita, Mussi 
se mostrou atuante com 
sala no Palácio do Bom 
Conselho e cumpre ex-
pediente diário na Admi-
nistração Municipal. Foi 
secretária de Desenvolvi-
mento e Inclusão Social, 
já na gestão Saud e hoje, 
ocupa o cargo de Direto-
ra de Habitação. Durante 
sua permanência no car-
go de prefeita, Adriana 
irá instituir o “Gabinete 
de Portas Abertas” para 

atendimento aos muníci-
pes, tratando de deman-
das de interesse coletivo, 
receberá alunos das es-
colas públicas municipal 
para que conheçam de 
perto o funcionamento 
da Prefeitura, realizará 
visitas em setores que 
demandam atenção cons-
tante da Administração e 
segue na coordenação do 
Projeto Cult-Var que leva 
ações de saúde e entrete-
nimento aos servidores 
municipais.
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – A PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM, nos termos do ar-
tigo 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 Chácara Tropical com acesso principal através da Rua 
Eduardo Bianco, envolvendo área objeto das matrículas sob os nº 1.009, 1.010 e 1.011 do 
R.I de Guaratinguetá - SP ficando assim NOTIFICADOS, os proprietários, 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. A notificação na íntegra se encontra 
disponível no site www.potim.sp.gov.br. Potim, 04 de outubro de 2022. Erica Soler Santos 
de Oliveira – Prefeita Municipal.

EXTRATO DE REVOGAÇÃO – Conforme Oficio emitido pela Secretaria Municipal de 
Educação, com posterior decisão por parte da autoridade competente, Sra. ERICA SO-
LER SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, no dia 03 de outubro de 
2022, fica REVOGADO o Pregão Eletrônico Nº 045/2022, Processo Administrativo Nº 
260/2022, cujo objeto é a Contratação de Empresa Especializada para o Fornecimento 
de Equipamentos e Prestação de Serviços de Instalação de Sistema de Som Profissional 
nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino de Potim/SP, Conforme Termo de 
Referência e demais Anexos do Edital. Bruno C. F. Abreu – Pregoeiro.

Outubro Rosa terá 
mutirão de exames e 

campanhas de 
conscientização

Outubro Rosa terá mutirão 
de exames e campanhas de 
conscientização
A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Saúde, promove, a partir 
da próxima semana, o Ou-
tubro Rosa, mês de cons-
cientização sobre o câncer 
de mama. O objetivo da 
campanha é compartilhar 
informações sobre a doença 
e proporcionar mais acesso 
aos serviços de diagnóstico 
e de tratamento, contribuin-
do para a redução da mor-
talidade.
Em Caçapava, a maioria 
das ações acontece nas uni-
dades de atenção básica. 
As  primeiras serão nos dias 
3 e 4 de outubro, nos ESF 
(Estratégia Saúde da Fa-
mília) de Caçapava Velha, 
da Vila Menino Jesus e de 
Santa Luzia, respectiva-
mente, onde haverá mutirão 
de exames citopatológicos 
(preventivos), orientação às 
mulheres e recebimento de 
solicitação para realização 
de mamografias.
A programação completa é 
a seguinte:
Unidade de Saúde
Data
Horário
Ações
ESF Caçapava Velha
Toda segunda-feira
8h às 17h
Realização de exame cito-
patológico do colo do útero, 
solicitação de mamografia e 
orientações.
ESF Vila Menino Jesus
Toda segunda-feira
8h às 17h
Realização de exame cito-
patológico do colo do útero, 
solicitação de mamografia e 
orientações.
ESF Santa Luzia
4/10
8h às 17h

Realização de exame cito-
patológico do colo do útero, 
solicitação de mamografia e 
orientações.
ESF Vila Paraíso
Toda terça-feira
8h às 17h
Realização de exame cito-
patológico do colo do útero, 
solicitação de mamografia e 
orientações.
ESF Vila Prudente
Toda terça-feira
8h às 17h
Realização de exame cito-
patológico do colo do útero, 
solicitação de mamografia e 
orientações.
UBS Esperança
Toda terça-feria
8h às 17h
Realização de exame cito-
patológico do colo do útero, 
solicitação de mamografia e 
orientações.
UBS Centro
6/10
8h às 17h
Realização de exame cito-
patológico do colo do útero, 
solicitação de mamografia,  
orientações.
ESF Jardim Caçapava
6/10
14h30
Realização de exame cito-
patológico do colo do útero, 
solicitação de mamografia, 
palestra e orientações.
ESF Piedade
11/10
8h às 17h
Realização de exame cito-
patológico do colo do útero, 
solicitação de mamografia, 
palestra e orientações.
ESF Jardim Rafael
13/10
8h às 17h
Realização de exame cito-
patológico do colo do útero, 
solicitação de mamografia, 
palestra e orientações.
ESF Maria Elmira
28/10

14h
Realização de exame cito-
patológico do colo do útero, 
solicitação de mamografia e 
orientações.
ESF Tataúba
16/10
8h às 17h
Realização de exame cito-
patológico do colo do útero, 
solicitação de mamografia e 
orientações.
ESF Vila Santos
17/10 a 21/10
8h às 17h
Realização de exame cito-
patológico do colo do útero, 
solicitação de mamografia,  
orientações.
ESF Pinus do Iriguassu
18/10
10h
Realização de exame cito-
patológico do colo do útero, 
solicitação de mamografia e 
orientações.
ESF Eldorado
19/10
14h30
Palestra e realização de 
exame citopatológico do 
colo do útero, solicitação de 
mamografia
ESF Nova Caçapava
19/10
8h às 17h
Realização de exame cito-
patológico do colo do útero, 
solicitação de mamografia e 
orientações.
ESF Vera Cruz
19/10
8h e 13h
Realização de exame cito-
patológico do colo do útero, 
solicitação de mamografia, 
palestra e orientações.
ESF Vila Santos
20/10
8h
Palestra
UBS Esperança
20/10
8h30
Palestra
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 A carreta da
 mamografia já 

está em 
Tremembé

A Prefeitura de Tremembé 
prepara uma ação especial 
para a saúde das mulheres 
tremembeenses, como mar-
co das atividades da campa-
nha Outubro Rosa na cida-
de. Com apoio do programa 
estadual “Mulheres de Pei-
to”, a cidade vai receber 
a Carreta da Mamografia 
desde a próxima terça-feira, 
04, até o dia 15 de outubro, 
e a estimativa é de realizar 
até 500 exames de mamo-
grafia no período. 
A Carreta da Mamografia 
JÁ CHEGOU e vai iniciar 
suas atividades às 8h do 
dia 04 de outubro, com a 
realização de exames de 
mamografias gratuitos para 
a população, facilitando o 
acesso aos procedimentos 
de prevenção ao câncer de 
mama. A ação especial se-
guirá até o dia 15 e o veí-
culo estará estacionado na 

Praça Geraldo Costa, junto 
a Estação Ferroviária. 
Neste programa serão rea-
lizados aproximadamente 
500 procedimentos, e Tre-
membé deve se aproximar 
da marca de 2 MIL EXA-
MES DE MAMOGRAFIA 
realizadas em 2022, prati-
camente zerando a fila de 
espera no município. 
 “A Prefeitura de Tremembé 
tem investido muito na saú-
de de qualidade para a nos-
sa população. Somente em 
2022 já foram realizadas 
mais de 1.200 exames de 
mamografias em Tremem-
bé”, explica a Secretária de 
Saúde, Vanélle Camilo. 
CONFIRA COMO SERÃO 
OS ATENDIMENTOS:
Para realizar a mamografia, 
as mulheres devem retirar 
uma senha no local, pois o 
atendimento será por de-
manda e a ordem de chega-

da ao local, no mesmo dia.
LOCAL: PRAÇA GERAL-
DO COSTA (ESTAÇÃO)
INÍCIO: TERÇA-FEIRA, 
04 DE OUTUBRO
Horários:
 SEGUNDA A SEXTA
Das 08h às 17h
 50 senhas (dia) 
SÁBADOS
Das 08h às 12h
  25 senhas (dia)
Mulheres com idade entre 
35 e 49 anos, e com 70 anos 
ou mais, devem levar car-
tão SUS, RG, comprovante 
de residência e pedido do 
exame, que poderá ser so-
licitado junto à enfermeira 
responsável pela unidade 
básica de saúde.
 Já as mulheres com idade 
entre 50 e 69 anos, devem 
apresentar apenas o RG, 
comprovante de residência 
e cartão SUS, sem a neces-
sidade de encaminhamento.

 Cartões de 
estacionamento para 
pessoas com TEA já 

podem ser Solicitados 
e impressos através 

do site

A Prefeitura de Taubaté, 
através da Secretaria de 
Mobilidade Urbana (SE-
MOB), informa que já é 
possível solicitar e impri-
mir os cartões de estaciona-
mento para vaga especial de 
pessoas com Transtorno do 
Espectro Autista (TEA) to-
talmente online, através do 
site da Prefeitura.
Para solicitar o cartão é 
necessário acessar a pá-
gina principal do site da 

Prefeitura, ir até a área de 
“Acesso Rápido”, clicar 
no botão “Protocolo onli-
ne”, escolher novamente a 
opção “Protocolos” e fazer 
o cadastro. Ao se cadastrar 
é necessário escolher o as-
sunto “cartão de estaciona-
mento para Autista (Trans-
torno do Espectro Autista)” 
que está na área da Secreta-
ria de Mobilidade Urbana.
Para solicitar o cartão é ne-
cessário preencher e enviar 

uma cópia em anexo do RG 
ou CNH; comprovante de 
endereço em nome do re-
querente, emitido há no má-
ximo três meses; e do laudo 
médico. Após preencher as 
informações solicitadas e 
anexar todos os documen-
tos exigidos, caso esteja 
tudo certo com o cadastro, o 
cartão será enviado através 
do e-mail informado após 
dois dias úteis e já poderá 
ser impresso.
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Ilhabela se prepara para a maior 
temporada de navios de cruzeiro 

dos últimos dez anos
A expectativa é que a 
cidade receba cerca de 
70 escalas durante a 
temporada
A Prefeitura de Ilhabe-
la se prepara para rece-
ber a maior temporada 
de navios cruzeiro dos 
últimos dez anos. Com 
início no dia 31 de ou-
tubro, até o momento, 
estão confirmadas 67 
escalas.
O arquipélago é um 
destino consolidado 
neste segmento e nes-
ta temporada, de outu-
bro de 2022 a abril de 
2023, mais de 200 mil 
visitantes terão a opor-
tunidade de desembar-
car e consumir na ci-
dade. A projeção é que 
sejam injetados cerca 
de R$ 100 milhões na 
economia local em 
restaurantes, bares, ca-
fés, passeios turísticos, 
contratação de guias 
de turismo, serviços de 
transfer, táxi, compra 
de souvenires, artesa-
natos e roupas, fomen-
tando toda a economia 
local.
O Prefeito de Ilhabe-
la, Toninho Colucci, 
destaca que o cenário 

é bem positivo e fruto 
do trabalho da Admi-
nistração Municipal, 
que inclui a participa-
ção na Seatrade Crui-
se Global, a feira mais 
importante do setor e 
importantes e produ-
tivas reuniões com as 
companhias de navios. 
“Nesta temporada, 
Ilhabela irá receber 14 
navios diferentes, de 
oito armadoras, totali-
zando até o momento 
67 escalas. Sabemos 
que se trata de um seg-
mento importante para 
nossa economia, por 
isso o trabalho focado, 
que já promete bons 
resultados em 2022 e 
2023”. A Associação 
Brasileira de Cruzeiros 
Marítimos (Clia Bra-
sil) estima que a tem-
porada de cruzeiros 
2022/2023 será a maior 
dos últimos dez anos, 
sendo que Ilhabela está 
bem posicionada neste 
cenário.
De acordo com a en-
tidade, a demanda 
reprimida deve se re-
verter em vendas, e 
consequentemente, em 
número de passagei-

ros, o que é bom para 
Ilhabela. Segundo o 
estudo da FGV, feito a 
pedido da Clia Brasil, 
o gasto médio por pas-
sageiro em terra é de 
R$ 605,90, o que per-
mite projetar a injeção 
dos cerca de R$ 100 
milhões na economia 
local.
A Secretária de De-
senvolvimento Econô-
mico e do Turismo de 
Ilhabela, Luciane Lei-
te, pondera que o Bra-
sil vive um bom mo-
mento no segmento de 
cruzeiros marítimos e 
que o município se pre-
parou para aproveitar 
o melhor deste cená-
rio. “Além do trabalho 
junto às companhias, 
temos uma ótima infra-
estrutura para receber 
os passageiros, quali-
ficamos os prestadores 
de serviços e cuidamos 
de nossos atrativos”.
A lista completa com a 
escala dos navios cru-
zeiros em Ilhabela para 
a temporada 2022/2023 
está disponível no site 
oficial da Prefeitura de 
Ilhabela – www.ilhabe-
la.sp.gov.br.

Taubaté sofre com danos 
causados pela chuva

A Defesa Civil de 
Taubaté atendeu nes-
sa última quarta-feira 
(28) ocorrências de 
deslizamento de terra 
e queda de muros. Os 
danos foram causados 
pelo avanço das chu-
vas recentes na cidade.
Parte da avenida São 
Pedro, no sentido CA-
VEX, precisou ser 
interditada após ser 
atingida por um des-
moronamento de terra 
que obstruiu a pas-
sagem de pedestres e 

ofereceu riscos aos ve-
ículos que trafegavam 
pelo local. Os agentes 
da Defesa Civil reali-
zaram o contato com 
a Secretaria de Mo-
bilidade Urbana para 
melhor sinalização da 
área e, até o momento, 
não foi registrado ne-
nhum acidente envol-
vendo feridos.
Ainda nessa semana, 
as equipes da Defesa 
Civil atenderam uma 
nova ocorrência na 
Rua Imaculada Con-

ceição, onde o muro 
de um imóvel cedeu 
parcialmente após não 
suportar o impacto das 
chuvas. As equipes de 
trânsitos da SEMOB 
também foram aciona-
das para realizar a sina-
lização da via.
Já no bairro Vila Costa, 
as equipes prestaram 
atendimento a outra 
ocorrência de queda 
de muro em um galpão 
sem atividade comer-
cial. Niguém ficou fe-
rido.

Em Taubaté, curso popular 
Monteiro Lobato oferece intensivão 

gratuito para o ENEM
A concorrência para a en-
trada nas universidades 
do país é grande e quem 
mais enfrenta dificulda-
des nesse processo são os 
jovens que têm um me-
nor acesso a uma educa-
ção de qualidade. Com o 
propósito de reduzir essa 
desigualdade, o proje-
to de extensão Cursinho 
Popular Monteiro Lobato 
(CPML) retoma, neste 
segundo semestre, um 
intensivão gratuito com 
foco nos conteúdos do 
ENEM.
As inscrições para o in-
tensivão começarão no 

dia 3 de outubro e se 
encerrarão no dia 4 de 
novembro ou quando as 
55 vagas disponíveis fo-
rem preenchidas. Serão 
priorizados os alunos da 
rede pública de ensino de 
Taubaté.As aulas serão 
presenciais, de segunda 
a sexta-feira, das 14h às 
17h30, no Campus Bom 
Conselho. O curso terá 
duração de duas sema-
nas, entre os dias 7 e 11 
de novembro e os dias 14 
e 18 de novembro.
Guilherme Andrey Vic-
tor se tornou aluno do 
CPML no início deste 

ano e irá participar do 
Intensivão para o ENEM 
em novembro. “Eu tenho 
grandes expectativas para 
o curso, principalmente 
para me ajudar a relem-
brar de alguns conteú-
dos”, declarou. O CPML 
foi criado em 2020 e já 
beneficiou mais de 300 
jovens estudantes. Du-
rante a pandemia, o curso 
realizou atividades onli-
ne e, neste ano, retomou 
as atividades presenciais. 
Para mais informações, 
acesse o site do Cursinho 
Popular Monteiro Lobato 
ou o perfil do instagram.


