
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 XXXII  22-23 DE SETEMBRO DE 2022 EDIÇÃO 3270 DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D.  RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA R$ 1,00
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Prefeitura de Caçapava entrega 
matrículas da regularização fundiária 

dos bairros Vila Medeiros e Vila 
Mathias

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Planejamento e Meio Am-
biente, em parceria com o 
governo do estado, entre-
ga, nesta sexta-feira, 23 de 
setembro, 246 matrículas 
para os moradores da Vila 
Medeiros e da Vila Mathias 
que tiveram seus imóveis 
regularizados pelo REURB 
Social. 
As famílias receberão o 
documento das mãos da 
Prefeita Municipal e do Se-

cretário de Infraestrutura e 
Meio Ambiente do Gover-
no do Estado, numa ceri-
mônia, às 10h, na Avenida 
Amadeu Tenedini, 250, ao 
lado do posto de saúde de 
Caçapava Velha.
Os dois núcleos foram com-
pletamente regularizados. 
As famílias que apresenta-
ram toda a documentação e 
comprovaram o direito so-
cial receberão as matrículas 
gratuitamente. São 161 mo-
radores da Vila Medeiros e 

85 da Vila Mathias.
Já as famílias que têm di-
reito e pendências de do-
cumentação, passarão por 
uma repescagem, que será 
realizada nos próximos seis 
meses. 
Os moradores que não têm 
direito ao REURB Social 
poderão solicitar a docu-
mentação diretamente no 
cartório após este período 
de repescagem. Ao todo fo-
ram regularizados 485 imó-
veis nos dois núcleos.

Caçapava realiza Festival da Taiada neste domingo 
(25)

A taiada, doce típico de 
Caçapava, é tema de um 
festival que ocorre neste 
domingo (25), das 10h às 
17h, no Parque Ecológico 
da Moçota. A programação 
inclui culinária, música, ex-
posição de artesanato, con-
tação de histórias, exibição 
de vídeos e intervenção so-
bre o processo de produção 
do doce.
O Festival da Taiada é orga-
nizado pela Prefeitura, por 
meio da Secretaria de Cul-
tura, Esporte e Lazer com o 
apoio da Secretaria de Edu-
cação, e celebra a Semana 
da Taiada, atividade que 
passou a fazer parte do ca-
lendário oficial de eventos 
de Caçapava por meio de 
lei municipal.
Esta é a primeira edição 
do festival, que a partir de 
agora deverá ser realizado 
anualmente, no mês de se-
tembro.
Sobre a taiada
Feita com melado de cana, 
farinha de mandioca e gen-
gibre, a taiada é o doce 
típico de Caçapava, uma 
receita simples e saborosa 
que vem passando de ge-

ração para geração há mais 
de um século. De origem 
portuguesa, a talhada virou 
“taiada” no linguajar cai-
pira e se tornou o símbolo 
de Caçapava, servindo in-
clusive como apelido ca-
rinhoso para quem nasce 
ou mora no município.O 
doce de textura esfarelada 
e sabor realçado pelo gen-
gibre é produzido de forma 
artesanal, especialmente 
nas áreas rurais de Caça-
pava. Um dos objetivos do 
festival é contribuir para a 
preservação dessa tradição, 
que corre o risco de desapa-
recer por falta de interesse 
das novas gerações em se-
guir com a produção. Pau-
lo Donizete dos Santos, 57 
anos, é um dos produtores 
de taiada em Caçapava que 
segue levando adiante o 
ofício que aprendeu com o 
pai, Caetano Favorino. Ao 
lado da filha, Daniela, ele 
trabalha para manter viva 
a tradição familiar, produ-
zindo cana e fazendo taia-
da. Ele participa do festival 
com uma intervenção para 
mostrar o passo a passo de 
preparo do doce. O evento 

contará também com um 
espaço dedicado à taiada, 
com expositores de produ-
tos típicos da cana, como a 
cachaça artesanal.
SERVIÇO: Festival da 
Taiada – 2022
Dia 25 de setembro, das 
10h às 17h
Local: Parque Ecológico 
da Moçota – Rua Antonio 
Guedes Tavares, s/n – Vila 
Menino Jesus – Caçapava. 
Tel. (12) 3652-9222
PROGRAMAÇÃO
10h00 – Abertura
10h30 – Apresentação do 
Coral Municipal de Caça-
pava
11h30 – Intervenção: De-
monstração do processo de 
produção da taiada e exibi-
ção de vídeo
12h00 – Apresentação mu-
sical: banda Êxtase
14h00 - Recreação
15h00 – Intervenção sobre 
a taiada, exibição de vídeo 
e contação de causos com o 
poeta caipira Carajá
16h00 - Atração infantil: 
contação de histórias
17h00 – Encerramento: 
Apresentação musical com 
a Orquestra Canto da Viola
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EXPEDIENTE

22-23 de Setembro 2022 

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO 23/2022 - A Prefeitura Municipal de 
Potim, no uso de suas atribuições legais, torna público a convocação dos candidatos classificados 
no Concurso Público 01/2019 - CARGO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA - IGOR FARIA ARAÚJO 
EDITILIÕES - INSCRIÇÃO 34.591 - 2º COLOCADO. CARGO: AGENTE DE CRECHE - DANIELA 
GARCIA GASCO - INSCRIÇÃO 34.321 - 24ª COLOCADA, TATIANE VIANA DE OLIVEIRA - INS-
CRIÇÃO 32.132 - 25ª COLOCADA, VANESSA GALVÃO BELARMINO - INSCRIÇÃO32.393 - 26ª 
COLOCADA, VALÉRIA CRISTINA DE GODOY LOPEZ TORRES - INSCRIÇÃO 34.519 - 27ª CO-
LOCADA. CARGO: MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - AMANDA CRISTINE PEREIRA TIRO-
LA - INSCRIÇÃO 35.363 - 8ª COLOCADA, MAURA LUCIANA DA CRUZ PEREIRA - INSCRIÇÃO 
36.210 - 9ª COLOCADA, LUCIANA APARECIDA MELO INÁCIO DA SILVA - INSCRIÇÃO 32.861 
- 10ª COLOCADA, ALINE MOURA SALES - INSCRIÇÃO 35.057 - 11ª COLOCADA. A relação de 
classificados na integra e demais informações estão disponíveis no site da Prefeitura Municipal 
de Potim – www.potim.sp.gov.br. Os candidatos aprovados serão também convocados por corres-
pondência conforme o disposto no item 10.15 do Edital. Os candidatos aprovados deverão compa-
recer a Diretoria de Gestão de Recursos Humanos no dia 04 de outubro de 2022 às 09:00 horas 
munido dos documentos e exames médicos exigidos no item 10.14 do Edital do Concurso Público 
01/2019. O não comparecimento no dia e hora marcada será interpretado como desistência da 
vaga e na chamada de outro(a) candidato(a) aprovado(a) obedecida a ordem de classificação. 
Potim, 22 de Setembro 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 
 

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DO ANTEPROJETO DA 

ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA - PARA O  

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 

 
Em atendimento ao Artigo 48 parágrafo único da Lei 101 de 04 de maio de 2000, e visando 

proporcionar a transparência da gestão fiscal, mediante incentivo à participação popular na 
DISCUSSÃO DO ANTEPROJETO DA ELABORAÇÃO DA LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - PARA 

O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, a Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga torna 
público que será realizada às 18:00 horas do dia 27 de setembro de 2022, no recinto da 

Prefeitura Municipal, a AUDIÊNCIA PÚBLICA necessária à participação popular, 
convidando os interessados e a população do Município. 
Os demonstrativos do Projeto de lei orçamentária anual – LOA - estará à disposição dos 
interessados, que poderão fazer sugestões e/ou solicitar explicações a respeito do 
atendimento à legislação, nos sites da Prefeitura Municipal pelos seguintes e-mails:  
prefeitura@saoluizdoparaitinga.gov.br  
financeiro@saoluizdoparaitinga.gov.br  
fabiane@servam.com.br          
 

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE 
Prefeita Municipal 
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Prefeitura de Ilhabela transmite sessão 
de perguntas e respostas sobre 

“Setembro Amarelo”
A Prefeitura de Ilhabe-
la, por meio da Secretaria 
de Saúde programou para 
próxima sexta-feira (23/9), 
a partir das 16h, na pági-
na oficial da prefeitura no 
Facebook (@prefeituradei-
lhabelaoficial), uma sessão 
de perguntas e respostas 
(transmissão ao vivo) com 
a médica psiquiatra, Dra. 
Marcela Fink e com o psi-
cólogo Herbert Luckmann 
para falar abertamente so-
bre a campanha Setembro 
Amarelo, mês dedicado à 
prevenção ao suicídio.
Outras ações estão previs-
tas para o mês “Setembro 
Amarelo”, entre elas rodas 
de conversas, capacitações 
e até uma Batucada Pela 
Vida. As atividades são 
voltadas para o público em 
geral e funcionários da Saú-
de (UBSs, Centro de Apoio 
Psicossocial – CAPS, entre 
outros).A Campanha Se-
tembro Amarelo é realizada 
no Brasil desde 2014, por 
iniciativa da Associação 
Brasileira de Psiquiatria 
– ABP em parceria com o 
Conselho Federal de Me-
dicina – CFM. De acordo 
com informações dessas en-
tidades é a maior campanha 
anti estigma do mundo.
Confira a Programação 
Completa das ações do Se-
tembro Amarelo em Ilhabe-
la e participe!
21/9 – 14h e 16h
Local: UBS Costa Sul
Roda de Conversa: Setem-
bro Amarelo: Vamos falar 
de suicídio?
(Psicóloga, médico psiquia-
tra, médico da família)
Público: Funcionários e pa-
cientes
21/9 – 15h
Local: Fundação Arte e 
Cultura de Ilhabela (Fun-
daci)
Palestra: Autoestima por 
meio da música e da dança 
– Vivência Terapêutica

(Psicóloga)
Público: Funcionários e pa-
cientes da UBS Vila
22/9 – Horário de Aula e 
Reunião de Pais
Local: Castelhanos
Grupo de Jovens: Compor-
tamento Digita
(Psicóloga)
Público: Jovens da comuni-
dade e respectivos pais
22/9 -10h
Local: CAPS
Roda de Conversa: Grupo 
de Adolescentes (Filme de 
Curta metragem)
(Psicólogo, farmacêutica e 
enfermeira)
Público: Pacientes
22/9 – 14h
Local: UBS Água Branca
Palestra: Emocionário – 
Empatia e Compaixão
(Psicóloga)
Público: Funcionários e pa-
cientes da UBS
22/9 – 14h
Local: Praça da Mangueira
Roda de Conversa: Setem-
bro Amarelo
(Psicóloga)
Público: Pacientes
23/9 – 8h30
Local: Bairro do Camarão
Roda de Conversa: Saúde 
Mental e Campanha Setem-
bro Amarelo
(Psicólogos)
Público: Moradores
23/9 – 10h
Local: CAPS
Roda de Conversa: Enfren-
tamento, Rede de Apoio, 
Interação Medicamentosa
(Ass.Social, Farmacêutica, 
Enfermeira)
23/9 – 16h
Local: Redes Sociais Ofi-
ciais @prefeituradeilhabe-
laoficial
Live: Falando sobre Suicí-
dio: Prevenção, Manejo e 
Posvenção
(Psicólogo e médica psi-
quiatra)
Público: Geral
26/9 – 8h às 17h
Local: Centro de Especiali-

dades
Nome: Salão da Autoestima
Público: Funcionários
27/9 – 14h
Local: UBS Armação
Roda de Conversa: Setem-
bro Amarelo
(Psicóloga e médica da fa-
mília)
Público: Funcionários
27/9 – 14h
Local: UBS Alto da Barra
Palestra dinâmica: Cuida-
dos com a saúde mental 
para prevenir o suicídio
(Psicólogo)
Público: Funcionários e pa-
cientes
28/9 – 8h
Local: Capela Nossa Se-
nhora Aparecida, rua Antô-
nio Carlos Aires da Fé, 38 
– Barra Velha
Roda de conversa: Cons-
truindo uma vida saudável: 
ferramentas mentais para 
alcançar suas metas
(Psicólogo)
Público: Pacientes
28/9- 13h
Local: CAPS
Roda de Conversa: Auto-
estima e qualidade de vida, 
depoimento de pacientes
(Terapeuta ocupacional e 
enfermeira)
Público: Pacientes
28/9 – 15h
Local: Fundação Arte e 
Cultura de Ilhabela (Fun-
daci)
Palestra: Autoestima atra-
vés da música e da dança – 
Vivência Terapêutica
(Psicóloga)
Público: Funcionários e pa-
cientes da UBS Armação
30/9 – 14h
Local: Praça da Mangueira 
(concentração) e caminha-
da até o Píer do Perequê
Evento: Batucada pela Vida
Público: Munícipes e fun-
cionáriosTraga sua camise-
ta amarela. Os primeiros 70 
que chegarem receberão a 
camiseta temática do even-
to!

Defesa Civil alerta sobre previsão de 
ventos fortes e queda na temperatura

A Defesa Civil de Ubatuba 
reforça o alerta estadual so-
bre a possível ocorrência de 
eventos climáticos. No pe-
ríodo de 22 a 23 de setem-
bro, há previsão de ventos 
fortes em todo o litoral Pau-
lista.Diante deste cenário, é 
recomendado evitar a práti-
ca de esportes aquáticos ou 
influenciados pelo vento, 
como surf, windsurf e kite-
surf. Outras recomendações 
são não mexer com cabos 
de rede elétrica caídos e 
não se abrigar embaixo de 
árvores ou coberturas me-

tálicas frágeis.Já entre 23 
e 25 de setembro, mesmo 
com a chegada da primave-
ra, uma intensa massa de ar 
polar avançará no território 
paulista, provocando queda 
acentuada de temperatura, 
havendo momentos de frio 
intenso.Para o Litoral Nor-
te, a média prevista é de 12º 
graus. Segundo a Defesa 
Civil Estadual, a sensa-
ção térmica pode ser ainda 
mais baixa dependendo da 
região. Assim, ressalta-se a 
importância de atenção es-
pecial com as pessoas mais 

vulneráveis, como idosos, 
crianças e àquelas em si-
tuação de rua. Além disso, 
recomenda-se não fazer 
aquecimentos improvisa-
dos com fogueiras e manter 
hidratação constante.Qual-
quer ocorrência e danos 
causados por esse evento 
previsto,  deve-se acionar 
a Defesa Civil pelo telefo-
ne 199 , pelo e-mail defe-
sacivil@ubatuba.sp.gov.br 
ou pela página oficial da 
Defesa Civil no Facebook: 
https://www.facebook.com/
defesacivilubatuba

Nesta quinta-feira, dia 22 
de setembro, a Prefeitura 
de Taubaté realizou a 2ª 
edição do “Projeto Cult-Var 
– Valorizando o Servidor”. 
O primeiro departamento 
que recebeu o projeto foi a 
“Usina de Asfalto”. Nesta 
segunda edição os funcio-
nários da Secretária de Ser-
viços Públicos foram con-
templados.
O projeto é coordenado 
pela Vice-Prefeita, Adria-
na Mussi e conta com a 

participação de diversas 
secretarias da Prefeitura. 
O objetivo é implementar 
na Prefeitura de Taubaté a 
cultura da valorização do 
servidor municipal, levan-
do para o ambiente de tra-
balho um conjunto de ações 
humanizadas que propor-
cionam bem-estar para o 
trabalhador.
Durante todo o evento, os 
funcionários participam de 
diversas atividades, como 
corte de cabelo e barbeiro 

com os alunos da Escola do 
Trabalho. Orientação com 
assistente social, cozinha 
piloto com fornecimento de 
lanche. Aferição de pres-
são e medição de glicemia, 
avaliação da saúde bucal e 
encaminhamento dos casos 
prioritários. Varal solidário. 
Caps AD com orientação 
sobre álcool e drogas. Apre-
sentação de música ao vivo, 
Van Literária, incentivo a 
prática de atividade física, e 
muito mais.

Prefeitura de taubaté 
realiza 2ª edição de 
projeto cult-var – 

valorizando o servidor
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Prefeitura de Taubaté promove diversas 
atividades durante a semana da pessoa 

idosa

A Prefeitura de Taubaté, por 
meio da Secretaria de De-
senvolvimento e Inclusão 
Social (SEDIS), realiza na 
próxima semana diversas 
atividades em comemora-
ção a Semana Nacional da 
Pessoa Idosa.
As ações começam na se-
gunda-feira, dia 26 de se-
tembro, se estendem até a 
sexta-feira, dia 30 de setem-
bro, e serão direcionadas 
aos idosos integrantes do 
Projeto Conviver dos Cen-
tros de Convivência da Pes-
soa Idosa (CCI) Vila Marli, 
Três Marias e dos grupos 
setoriais.
A programação tem início 
na segunda-feira, dia 26, 
com sessão de cinema às 
9h, com sala exclusiva para 
os idosos do CCI Três Ma-
rias, com direito a lanche e 
pipoca.
Na terça, dia 27, as ativida-
des continuam com um bai-
le tropical a partir das 13h 

na quadra da Associação 
dos Funcionários Munici-
pais de Taubaté (AFMT), 
com música ao vivo e mesa 
de frutas. No mesmo dia 
será realizado um show de 
talentos e baile do Hawaí às 
14h no salão da comunida-
de Bom Pastor.
Os idosos do “Projeto Con-
viver” também poderão 
participar na quarta-feira, 
dia 28, a partir das 14h do 
“Programa Chico Santos”, 
uma iniciativa que tem 
como objetivo reviver os 
programas dominicais do 
Silvio Santos. A ação será 
realizada no auditório do 
SEDES e vai contar com 
brincadeiras como roda a 
roda CCI, jogo das três pis-
tas e qual é a música, além 
de sorteios, brindes e apre-
sentações musicais.
No CCI Vila Marli na mes-
ma data, a partir das 9h, 
serão promovidas diversas 
atividades do “Momento 

Saúde”, como relaxamen-
to, yoga e alongamento; já 
no período da tarde, a partir 
das 14h, vai acontecer uma 
palestra sobre “Saúde da 
Pessoa Idosa: Informação e 
conhecimento” (vagas limi-
tadas).
Na quinta-feira, 29, os pro-
fissionais do CCI Três Ma-
rias farão atividades com 
os idosos PcD (Pessoa com 
Deficiência ) do Instituto 
São Rafael na Praça Silvia 
Maria. A partir das 14h será 
realizada uma discussão 
prévia sobre as temáticas da 
audiência pública.
Já o CCI Vila Marli tam-
bém promoverá no dia 29 
um desfile de materiais re-
cicláveis a partir das 14h 
no SEDES. Para fechar as 
atividades da Semana do 
Idoso, será realizada na 
Câmara Municipal uma au-
diência pública a partir das 
14h sobre as políticas públi-
cas para a pessoa idosa.

Escola Hyeda de Matos e 
Escola Fernando Pantaleão de 

Caçapavarealizam “Resgate
 Cultural” neste sábado (24)

A EMEI Profª Hyeda de 
Mattos Spinelli e a EMEF 
Prof. Fernando Pantaleão 
realizam neste sábado, 24 
de setembro, o evento “Res-
gate Cultural”. Os eventos 
têm o apoio da Prefeitura 
Municipal, por meio da 
Secretaria de Educação. O 
objetivo é apresentar os tra-
balhos feitos pelos alunos e 
proporcionar momentos de 
descontração junto às famí-

lias nas escolas.
A EMEF Prof. Fernando 
Pantaleão inicia o projeto 
com o tema “Festa da Pri-
mavera em ritmo de Copa 
do Mundo”, começando a 
partir das 16h e encerran-
do às 20h, na Rua Teresina 
Simoni Lencione, nº 1000, 
no bairro Tijuco Preto. O 
“Resgate Cultural” da es-
cola traz ação entre amigos, 
apresentação das turmas e 

venda de comidas dentro da 
sede escolar.
Já na EMEI Profª Hyeda de 
Mattos Spinelli, o tema será 
“Festa da Primavera”, o en-
contro inicia às 16h com en-
cerramento às 20h, na Praça 
Nossa Senhora D’ajuda, nº 
79, em Caçapava Velha. O 
evento terá venda de comes 
e bebes, apresentação dos 
alunos, ação entre amigos e 
brechó.


