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Programação especial para o Dia dos 
Pais, dia 13, na Praça da Bandeira

A Prefeitura de Caça-
pava, por meio da Se-
cretaria de Cultura, Es-
porte e Lazer promove 
no próximo sábado, dia 
13, um evento dedica-
do ao Dia dos Pais com 
diversas atividades na 
Praça da Bandeira. A 
partir das 9h30 terá 
um aulão especial de 
alongamento para pais 
e filhos. E entre 10h e 
13h30 seguem as pro-
gramações culturais 
e artísticas. Confira a 
programação em nosso 
site e redes sociais da 
Prefeitura.

Curso do pereirão – mulheres que constroem
 Na última terça-feira 
(09), a Secretaria de 
Ação Social, em par-
ceira com Instituto Mu-
lheres que Constroem, 
deu início ao “CURSO 
DO PEREIRÃO”.  
O primeiro curso vol-
tado ao público femi-
nino que atua ou de-
seja atuar na área da 
construção civil.  Nos 
treinamentos as parti-
cipantes estão tendo a 
oportunidade de apren-
der diversas técnicas e 
conhecimentos sobre 
pinturas residenciais, 
serviços de pedreiras, 
pequenos reparos em 
residências e instala-
ção de pisos e azulejos.

término das doses. Po-
dem ser vacinados cães 
e gatos a partir dos 
três meses de idade, 
inclusive animais que 
tenham passado por 
castração recente. A Vi-
gilância em Zoonoses 
recomenda que os cães 
sejam conduzidos por 
pessoas com idade e 
porte adequados para o 

Prefeitura de Caça-
pava, por meio da 
Secretaria de Saúde/
Vigilância em Zoono-
ses, realiza na próxima 
terça-feira, 16 de agos-
to, a vacinação antirrá-
bica para cães e gatos, 
no bairro de Caçapava 
Velha, na EMEI Hyeda 
de Mattos Spinelli, das 
8h às 11h30, ou até o 

manejo do animal. Im-
portante também que o 
animal esteja usando 
coleira e guia. No caso 
de cães bravos ou mor-
dedores, de qualquer 
raça, devem utilizar 
focinheira apropriada. 
Já os gatos devem ser 
transportados em cai-
xas apropriadas e em 
segurança.

Prefeitura de Caçapava realiza 
vacinação antirrábica 

terça-feira (16) em Caçapava 
Velha



pág. 2 A Gazeta dos Municípios

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

JORNAL DIÁRIO E REGIONAL
A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - Tremembé - SP
Tel. (0xx12) 3672-2257
Fax (0xx12) 3672-4831 
CEP 12120-000
E-mail: publicacoesgazeta@hotmail.com
Registro no INPI 81717790
Impresso em 12/08/2022
Diretor responsável pela publicação: 
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e Impressão: Pré Impressão Gráfica  - SP - Capital.
Representante em São Paulo.
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos
Jornais do Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas, não representam necessariamente a opinião deste jornal.
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 arqui-
vos estão sempre a disposição no endereço: Rua dos Lírios n° 171, Bairro: Flor do Vale,
Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.

EXPEDIENTE

12 de Agosto 2022 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital de Convocação, a Comissão Executiva Municipal do

MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO de TREMEMBÉ/SP, CONVOCA

todos os seus filiados com direito a voto, para a Convenção Municipal a ser realizada

em 31 de Agosto de 2022, nas dependências do Salão “Paula Eventos” sito a Rua 12

de outubro número 204, com início às 18 horas e com término às 21 horas, para

deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA a) Eleição dos Membros titulares e

suplentes do Diretório Municipal; b) Eleição dos Membros titulares e suplentes do

Conselho de Ética e Disciplina Partidária c) Eleição do(s) Delegado(s) à Convenção

Estadual, titular(es) e suplente(s); d) Eleição, pelo Diretório Municipal eleito, dos

Membro titulares e suplentes da Comissão Executiva Municipal e do Conselho Fiscal.

Tremembé, 08 de agosto de 2022

ORLANDO ARAÚJO BONAFÉ

Presidente do MDB Tremembé

Tremembé confirma a 
participação em 4 

modalidades no 64º jogos 
regionais

marcha, arremesso de 
peso, lançamento de 
dardo, lançamento de 
disco e lançamento de 
martelo. Aos pouco as 
competições esportivas 
estão voltando, ainda 
seguindo uma série de 
protocolos. Os jogos 
são disputados tradi-
cionalmente no mês 
de julho, excepcional-
mente este ano a com-
petição será realizada 
de agosto a novembro 
tendo uma cidade sede 
para cada modalidade.
“Tremembé estará en-
viando uma delegação 
reduzida, com aproxi-

No próximo sábado 
(13) e domingo (14), 
os atletas do atletismo 
de Tremembé estarão 
representando a nos-
sa cidade no 64º Jo-
gos Regionais. A sede 
desta modalidade será 
a cidade de Pinda-
monhangaba. Nossos 
atletas do masculino 
participarão das provas 
de 100, 200, 400, 800 
metros sem obstácu-
lo, declato, 110 e 400 
metros com barreira e 
5.000 metros marcha. 
Já as atletas do femi-
nino estão inscritas nas 
provas de 3.000 metros 

madamente 35 atletas 
divididos em 4 modali-
dades: atletismo, capo-
eira, karatê e ciclismo, 
que representarão a 
nossa cidade nos jogos 
com muita vontade e o 
empenho de sempre” 
comenta Durval Rosa, 
Secretário de Esportes 
e Lazer de Tremembé.  
Em breve a divulgação 
das outras modalida-
des.
 Para saber sobre os 
horários e locais entre 
em contato com a Se-
cretaria de Esportes e 
Lazer pelo número: 
3672-2846
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Semob realiza operação 
conjunta com a empresa 

metropolitana de 
transportes urbanos de 

Taubaté

transporte público e de 
trânsito e teve como 
objetivo combater o 
transporte clandestino 
de passageiros e fisca-
lizar os motoristas que 
estavam em desacordo 
com a lei.
A operação foi reali-
zada durante todo o 
dia na Av. Dom Pedro 
I, inicialmente sentido 
bairro Chácara Silves-
tre e depois sentido 
centro. Durante a ação 
foram abordados apro-

A Prefeitura de Tauba-
té, através da Secre-
taria de Mobilidade 
Urbana (SEMOB), re-
alizou nesta quarta-fei-
ra, dia 10 de agosto, 
uma operação conjunta 
com a EMTU (Empre-
sa Metropolitana de 
Transportes Urbanos), 
com o apoio da GCM 
(Guarda Civil Munici-
pal) e da PM (Polícia 
Militar).
A atividade foi condu-
zida pelos fiscais de 

ximadamente 25 veí-
culos de transporte de 
passageiros e em cerca 
de 30% dos veículos 
inspecionados foram 
constatadas irregulari-
dades como: transporte 
de passageiros sem au-
torização da Prefeitura, 
passageiros sem cinto 
de segurança, transpor-
te de passageiros sem 
autorização da EMTU, 
veiculo em mau estado 
de conservação, entre 
outros.

Blues na Praça é atração 
deste fim de semana na 
Praça Sete de Setembro

ras, Irwing Baptista, 
e 21 horas, The Simi 
Brothers e a atração 
internacional Dylan 
Triplett, dos Estados 
Unidos. De acordo 
com o secretário adjun-
to de Cultura e Turis-
mo, Ricardo Flores, o 
evento vai surpreender 
o público por sua qua-
lidade. “Com o abran-
damento da pandemia, 
pudemos tirar do papel 
vários projetos que já 
estavam sendo plane-
jados para levar cultura 
e lazer para os morado-
res de Pinda e região. 
O Blues na Praça retor-
na este ano, com uma 
proposta diferenciada, 
focando numa progra-

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 
da Secretaria de Cultu-
ra e Turismo e Fundo 
Social de Solidarieda-
de, realizam o Blues 
na Praça, de 11 a 14 
de agosto. A entrada é 
gratuita e as atrações 
são todas especiais. Na 
quinta-feira (11), às 19 
horas, Paulo Meyer & 
The Thunderheads; na 
sexta-feira (12), às 19 
horas, Highland Bro-
thers e às 21 horas, 
Marco Naves & The 
Tigermen. No sábado 
(13), às 19 horas, Edu 
Souza, e às 21 horas, 
Blues Etílicos. No do-
mingo (14), último dia 
do evento, às 19 ho-

mação nacional e in-
ternacional, que com 
certeza vai agradar os 
apreciadores desse es-
tilo musical”, explicou.
Na oportunidade, será 
realizada ainda a feira 
de artesanato Arte En-
canto, pelo Fundo So-
cial de Solidariedade, 
no galpão histórico da 
Praça Sete de Setem-
bro, que estará aberto 
ao público. Também 
haverá uma tenda do 
Novo Turismo que 
contará com os con-
vidados (alambique 
PindaBoa, Restaurante 
Colmeia, entre outros), 
fortalecendo a divulga-
ção dos atrativos turís-
ticos da nossa cidade.

Aviso de Resultado de Julgamento de Proposta Técnica – Tomada de Preços 
Nº 007/2022 – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE 
GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES 
DO EDITAL E SEUS ANEXOS – A Prefeitura Municipal de Potim/SP, por meio 
da Comissão Permanente de Licitações, torna público aos interessados o resul-
tado da fase de julgamento da Proposta Técnica do referido processo licitatório. 
Segue a pontuação dos licitantes habilitados: INEC - INSTITUTO EDUCAÇÃO, 
CULTURA E GESTÃO LTDA – IT = 1,00. Fica aberto o prazo recursal. Potim, 11 
de agosto de 2022. Bruno C. F. Abreu – Presidente da Comissão de Licitações.
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Prefeitura de Taubaté  
entregará 165 escrituras 

neste sábado

Tremembé promove ações de incentivo 
com a campanha agosto dourado – mês 

dedicado a conscientização e 
fortalecimento do aleitamento materno

no SESC (Serviço So-
cial do Comércio), que 
fica na Avenida Eng. 
Milton de Alvarenga 
Peixoto, nº 1.264, Es-
planada Santa Terezi-
nha.
Os munícipes que fo-
ram beneficiados com 
essa iniciativa recebe-
rão convites para par-
ticipar do evento. Os 
demais moradores dos 
bairros regularizados 
serão chamados grada-
tivamente.
A entrega das escri-
turas foi iniciada em 
agosto do ano passado 

A Prefeitura de Tauba-
té, por meio da Secre-
taria de Habitação, 
realizará no próximo 
sábado, dia 13 de agos-
to, a entrega de 165 
escrituras de conjuntos 
habitacionais de inte-
resse social que foram 
regularizados recente-
mente.
A iniciativa vai benefi-
ciar alguns moradores 
do conjunto habitacio-
nal denominado Espla-
nada Santa Terezinha.
Os títulos de legitima-
ção fundiária serão en-
tregues a partir das 10h 

e já beneficiou mais de 
1.130 famílias dos con-
juntos habitacionais: 
Parque Três Marias, 
Água Quente I e III, 
Bardan, Cecap IV, José 
Pereira Coelho, Jardim 
América I e II, Belém, 
Granjas Panoramas, 
Jardim das Américas, 
Canuto Borges, Vila 
Prosperidade, Parque 
dos Bandeirantes, Vila 
Bela, Umberto Passa-
reli, José Benedito de 
Moura Bona, Tabate-
guassú, Jardim Santa 
Tereza, São Gonçalo, 
entre outros.

enfermeira Priscila 
Barbosa, do banco de 
leite, o evento acontece 
a partir das 09h.
 No dia 18 de agosto, 
às 13h30, acontece a 
palestra e a roda de 
conversas com a pedia-
tra Dra. Liliane Mello, 
abordando o tema: “A 
importância do aleita-
mento materno para a 
saúde da mãe e do bebê 
e seus benefícios”, na 
ESF do Benvirá. 
Todas as gestantes es-
tão convidadas.
Para a Coordenadora 
das ESF´s, a enfermei-
ra Laise Alvarenga, 
este tipo de ação é mui-
to importante para as 
mães e para os bebês. “ 
As taxas de aleitamen-
to exclusivo nos pri-
meiros 6 meses estão 
aquém do esperado em 
diversos países, entre 

A Secretaria de Saúde 
está promovendo di-
versas ações visando 
conscientizar a popula-
ção sobre a importân-
cia da amamentação e 
estimular essa prática 
saudável.
Hoje, a partir das 14h 
na ESF1 a enfermeira 
Cássia, consultora de 
aleitamento materno, 
irá ministrar uma pa-
lestra para as gestantes 
da região do Jardim 
Santana e Parque Nos-
sa Senhora da Glória.
 No dia 12 de agosto, 
no CRAS Maracaibo, 
as enfermeiras Cássia 
e Renata irão trabalhar 
com o mesmo tema 
para as gestantes do 
bairro e adjacências.
Já no dia 17 de agosto, 
a palestra acontece na 
ESF da Flor do Vale, 
com a participação da 

eles o Brasil.  A ama-
mentação também traz 
benefícios às mães, 
entre eles, melhor re-
cuperação do parto e 
menos risco de câncer 
de mama”.
A Organização Mun-
dial da Saúde e o Mi-
nistério da Saúde reco-
mendam o aleitamento 
materno por dois anos 
ou mais, sendo ex-
clusivo nos primeiros 
seis meses de vida do 
bebê. Para enfatizar 
as ações de promoção, 
proteção e apoio ao 
aleitamento, foi cria-
do o Agosto Dourado, 
instituído pela lei esta-
dual nº 14.726/15 e lei 
federal nº 13.435/17. 
O nome é uma alusão 
ao leite materno, que é 
considerado “alimento 
padrão ouro” para os 
recém-nascidos.


