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Confira nas artes todos os 
grupos que serão vacinados 
nesta semana contra a gripe, 

sarampo e covid-19 em 
Tremembé.

vacinação no centro de 
eventos.
Programação de vaci-
nação 
De 20 a 24 de junho
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
Segundas, terças, quin-

Governo do estado de 
são paulo prorroga va-
cinação contra a gripe 
e sarampo para os gru-
pos prioritários até o 
dia 24 de junho
#Atenção: as vacinas 
estão sendo aplicadas 
normalmente no centro 
de saúde e nas esf´s. 
#Atenção: não esta 
mais sendo realizada a 

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.
Para vacinação contra 
influenza é necessário 
a comprovação de gru-
po prioritário.

Prefeitura realizará audiência pública 
sobre reestruturação do transporte 

público em Taubaté

Latina (CAF). A ini-
ciativa será a primei-
ra de um conjunto de 
audiências que serão 
realizadas para colo-
car em discussão ações 
previstas pelo Plano de 
Mobilidade Urbana, 
aprovado através da lei 
nº 5668/2021, como as 
adequações e moderni-
zações necessárias no 
transporte municipal, a 
fim de buscar eficácia, 
eficiência e equilíbrio 
econômico.
A primeira fase do es-
tudo já foi concluída e 
o objetivo da audiência 
será de apresentar a si-
tuação atual do sistema 
e colher opiniões e su-
gestões da população e 
de seus representantes, 
que serão consideradas 

A Prefeitura de Tauba-
té, através da Secretaria 
de Mobilidade Urbana 
(SEMOB), realizará na 
próxima segunda-feira, 
dia 27 de junho, às 14h, 
uma audiência pública 
na Câmara Municipal 
sobre a reestruturação 
do transporte público 
municipal.
 Durante a audiência 
serão apresentados o 
diagnóstico do sistema 
de transporte público e 
a parte inicial do estu-
do de reestruturação, 
que está sendo elabo-
rado por uma empresa 
de consultoria contra-
tada por meio de uma 
cooperação técnica não 
onerosa firmada com o 
Banco de Desenvol-
vimento da América 

para o desenvolvimen-
to dos trabalhos.
Outras duas audiências 
sobre a reestruturação 
do sistema de trans-
porte público serão 
realizadas ao longo do 
desenvolvimento do 
estudo, que tem previ-
são de conclusão até o 
final deste ano.
Também há previsão 
da criação de um site 
interativo, onde a po-
pulação poderá fazer 
a sua contribuição, 
com opiniões e suges-
tões, garantindo assim 
maior participação po-
pular e de toda a socie-
dade civil. 
O site e os links para o 
acesso serão divulga-
dos nas redes sociais 
da Prefeitura.



pág. 2 A Gazata 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 21/06/2022
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

21 de Junho 2022 

Reciclagem: Ubatuba prepara 
retomada da coleta seletiva na 

cidade
pulação. “Estamos re-
montando a equipe e 
elaborando um novo 
convênio com a asso-
ciação de reciclagem 
que receberá todo o 
material coletado”, 
pontuou o secretá-
rio, ressaltando que a 
expectativa inicial é 
recolher cerca de 30 
toneladas de material 
reciclável por mês.
Um cronograma de co-
leta seletiva será em 
breve divulgado para 
toda a população. Para 
participar, basta sepa-
rar o lixo seco do orgâ-
nico, disponibilizando 
o material no dia da 
passagem do caminhão 
coletor.
“O foco principal da 
coleta seletiva é incen-
tivar a consciência am-
biental da população 

Após receber um novo 
caminhão para coleta 
seletiva do governo do 
estado no último dia 6, 
a cidade de Ubatuba já 
prepara a retomada da 
coleta de material re-
ciclável no município, 
com início previsto 
para o mês de julho.
O retorno do projeto 
piloto prevê a cole-
ta seletiva nos bair-
ros mais próximos da 
região central, como 
Perequê-Açu, Itaguá, 
Praia Grande, Sumaré, 
Ressaca, entre outros, 
com possibilidade de 
expansão. O secretá-
rio Municipal de Meio 
Ambiente, Guilherme 
Adolpho, explica que 
o projeto já existia na 
cidade e que está sen-
do reestruturado para 
melhor atender a po-

frente ao lixo que cada 
um produz, promoven-
do mudanças no com-
portamento dos mo-
radores e turistas que 
visitam a nossa cidade, 
fazendo com que gran-
de parte do material 
reciclável reintegre seu 
ciclo produtivo”, enfa-
tizou Adolpho.
De acordo com o secre-
tário, além de preser-
var o meio ambiente, 
reduzir o transbordo do 
lixo, gerando econo-
mia de recursos e gera-
ção de trabalho e ren-
da com a triagem dos 
materiais recicláveis, 
a coleta seletiva ainda 
segue o cumprimento 
da Política Nacional 
de Resíduos Sólidos e 
o Plano Municipal de 
Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos.

Cadastro de protetores de animais em 
Ubatuba segue até o dia 30

os interessados devem 
entregar a ficha anexa no 
CRA (Centro de Refe-
rência Animal), localiza-
do na avenida Pacaembu, 
101, no bairro Estufa I, 
das 8h às 12h e das 13h 
às 17h. O documento a 
ser preenchido também 
estará disponível no pró-
prio Centro.
“Qualquer pessoa que 
faça uma ação em bene-
fício dos animais, cuide 

Os protetores indepen-
dentes de animais (pets 
ou silvestres) de Ubatu-
ba podem se cadastrar 
até o dia 30 de junho no 
Departamento de Prote-
ção e Bem-Estar Animal. 
A ação, que começou no 
dia 1º, visa mapear as 
demandas dessas pesso-
as que lutam pela causa 
para futuras orientações 
e ações de auxílio.
Para realizar o cadastro, 

ou zele pelo bem-estar 
deles deve se cadastrar. 
Somente assim, vamos 
conseguir ações coleti-
vas em benefício não só 
dos animais domésticos, 
mas também dos silves-
tres”, explicou o diretor 
do departamento, Carlos 
Rocha. 
Em caso de dúvidas, en-
tre em contato pelos te-
lefones: (12) 3833-1004 
ou (12) 3833-1085

AVISO DE RESULTADO ABERTURA DE PROPOSTA COMERCIAL - A Prefeitura Munici-
pal de Potim torna público o resultado de abertura dos envelopes de Proposta Comercial 
referente à Tomada de Preços Nº 006/2022 – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM À PERCURSSÃO SPT E PARE-
CER TÉCNICO PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA ESCOLA NO MUNICÍPIO DE POTIM/SP, 
CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. Na 
data de 20/06/2022 no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal, reuniu-se a 
Comissão nomeada através Portaria Nº 190/2021, para julgamento dos preços apresen-
tados. Após aberto o envelope chegou-se ao seguinte resultado classificatório: 1º COLO-
CADO: ISABEL CRISTINA P RIOS DE SOUZA SONDAGENS ME, com valor total de R$ 
27.100,00. Fica aberto o prazo recursal. Bruno C. F. Abreu – Presidente da Comissão de 
Licitações.
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Festa julina das Escolas Municipais - 
Prefeitura Municipal de Lagoinha

Escolas Municipais. O 
evento irá ser realiza-
do na Rua Agostinho 
Riberio dos Santos 
(em frente a EMEF Al-
ceu Coelho), e contará 
com diversas atrações, 

A Prefeitura Munici-
pal de Lagoinha, atra-
vés da Secretaria de 
Educação, comunica 
que dia 02 de julho, a 
partir das 19h, aconte-
cerá a Festa Julina das 

como pescaria, boca 
do palhaço, barraca da 
argola, chocolate quen-
te, show de prêmios, 
quentão, vinho quente, 
bolinho caipira, e mui-
tos mais.

Pinda promove VI 
Semana municipal de 

prevenção e combate às 
drogas

balhos do COMAD em 
Pinda.
Do dia 21 ao 24, ações 
conjuntas do CON-
SEG, COMAD e pro-
jeto “Em Busca do 
Melhor” acontecem 
nas escolas Rubens Za-
mith, Eloisa Salgado, 
Pedro Silva, Milad e 
Mario Bulcão.
No dia 25, sábado, 
haverá a XI Mobili-
zação de Prevenção e 
Combate às Drogas, 
com participação de 
organizações como o 
Narcóticos Anônimos, 
Alcoólicos Anôni-

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por 
meio da Secretaria de 
Saúde, promove a VI 
Semana Municipal de 
Prevenção e Combate 
às Drogas com ações 
em escolas municipais 
e locais públicos da ci-
dade.
As atividades vão do 
dia 20 ao dia 27 de ju-
nho, com uma progra-
mação que contempla 
diversos segmentos.
No dia 20, às 14h30, 
ocorrerá a abertura na 
sessão de câmara com 
apresentação dos tra-

mos, Amor Exigente, 
CAPS, ONG Colheita 
Final, Coalização Pin-
da e Anjos da Vida, na 
Praça Monsenhor Mar-
condes, das 09h às 12h.
Para fechar, no dia 27, 
terá o VI Fórum Sobre 
Prevenção e Combate 
às Drogas, das 13h às 
17h, no auditório do 
Senac, o tema deste 
ano é “Por Uma Vida 
Saudável e Livre de 
Drogas” com parti-
cipação de dirigentes 
de escolas, agentes 
de saúde, entre outros 
convidados.



pág. 4

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

A Gazata dos Municípios 21 de Junho 2022 

33º Romaria Fluvial de Canoas e Barcos 
dos Pescadores do Vale Do Paraiba.

Saída às 07h00 no Pa-
dre Eterno – Tremem-
bé. Parada às 10h00 no 
Bosque da Princesa – 
Pindamonhangaba
Parada às 12h00 no 
antigo Porto de Areia 
Mantiqueira – Moreira 
Cesar
Chegada às 16h00 no 
Bar do Peixe – Apare-
cida
Procissão até a Basílica
MISSA ÀS 18h NA 
BASÍLICA NOSSA 
SENHORA DE APA-

3 DE JULHO 
SAÍDA ÀS 07h00
PADRE ETERNO
LEVE A SUA EM-
BARCAÇÃO! CO-
NHEÇA O MELHOR 
DO RIO PARAÍBA.
Participação dos bar-
queiros e canoeiros 
dos municípios de 
Tremembé, Caçapava, 
Taubaté, Redenção da 
Serra, Natividade da 
Serra, Pindamonhan-
gaba, Roseira, Potim, 
Aparecida e Areias.

RECIDA
MAIS INFORMA-
ÇÕES: 
 (12) 99139.5636
pescadoresdovaledo-
paraiba@gmail.com
REALIZAÇÃO: CO-
LÔNIA DE PRES-
CADORES PROFIS-
SIONAIS EMÍLIO 
VAROLLI
APOIO: PREFEITU-
RA DE TREMEMBÉ 
| SECRETARIA DE 
TURISMO E CULTU-
RA.

Ubatuba recebe
emenda de R$ 1 

milhão para 
construção da 

APAE

os beneficiários da 
APAE”, comentou em 
ofício o parlamentar.
A nova sede da APAE 
deverá ser construída 
no bairro da Estufa II. 
Segundo a prefeita Fla-
via Pascoal, melhorar 
a qualidade de vida de 
todos os assistidos pela 
instituição é uma prio-
ridade do governo mu-
nicipal. “Agradecemos 
muito o empenho do 
deputado, que sempre 
nos ajuda a conquistar 
investimentos para a 
nossa cidade.  

A Prefeitura Municipal 
de Ubatuba recebeu 
na última quarta-feira, 
15, o valor de R$ 1 mi-
lhão, por meio de uma 
emenda parlamentar, 
para a construção da 
nova sede da APAE 
(Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcio-
nais). 
O valor veio destinado 
via emenda individu-
al do deputado federal 
Marcio Alvino. 
“O recurso será de 
grande importância 
para a população e para 

Trabalhamos sempre 
para melhorar essa ins-
tituição tão importante 
para a nossa cidade. 
Recentemente,
por meio de uma par-
ceria entre a nossa Se-
cretaria de Assistência 
Social e a APAE, con-
seguimos de maneira 
inédita entregar um kit 
completo de uniforme 
para todos os alunos da 
Associação”, concluiu 
a prefeita lembrando 
da entrega dos kits re-
alizada no dia 11 de 
junho.


