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90 Anos do falecimento da
“santinha de Taubaté” tem
programação especial

A Secretaria de Cultura de
Taubaté promove, no dia 9
de dezembro, uma programação, com atrações em
homenagem a “Santinha
de Taubaté”, Olga Guedes
Tavares. Confira abaixo a
programação: 8h – Missa
em intenção de Olga Guedes Tavares – Catedral de
São Francisco das Chagas
de Taubaté 10h – Lançamento do catálogo virtual“Olga Guedes Tavares:
1931/2021-90 anos”, no
site da Prefeitura Municipal de Taubaté 14h –
Apresentação Musical do
“Quarteto de Cordas” do
Centro Cultural Toninho
Mendes, no túmulo de
Olga Guedes Tavares –
Cemitério Venerável Ordem Terceira, túmulo 156,
Santa Clara

17h – Transmissão da
LIVE “O Caso Olga e o
Feminicídio”, nas redes
sociais da Secretaria de
Cultura de Taubaté 19h –
Exibição do filme “Cravos
Vermelhos – A história de
Olga”, realizado em 2015
– Sala de Cinema Benedito Dias, no Centro Cultural Municipal Toninho
Mendes 21h – Lançamento da Minissérie “Cravos
Vermelhos” realizada em
1997, pelo Youtube. (Exibição também acontece
em 10, 11 e 12, às 21h).
Olga Guedes Tavares,
popularmente
conhecida como a “Santinha de
Taubaté” no dia em que
se matriculou no antigo
“curso normal”, conheceu
Araife Davi, que se apaixonou por ela. Diante da

recusa do namoro a matou
numa emboscada, com
três tiros. O corpo dela
está sepultado no Convento de Santa Clara. Houve
um grande fenômeno de
peregrinações espontâneas ao túmulo 156 do cemitério da Ordem Terceira e
um grande número de relatos de graças alcançadas
por intercessão de Olga
Guedes. Olga foi vítima
de um crime passional na
tarde de 9 de dezembro de
1931, mal completos seus
19 anos de idade. Foi o 1º
crime do tipo na cidade
que proporcionou grande
comoção popular. A programação objetiva trazer
a história de Olga Guedes
Tavares à luz da discussão
sobre os crimes de Feminicídio.

Pinda vence portuguesa e conquista título da
Copa Ouro
O Time feminino de Pindamonhangaba entrou em
campo contra o time da
Portuguesa pela final da
Copa Ouro 2021. A partida foi realizada em Campo Limpo Paulista, campo
neutro, em partida única.
O jogo terminou empatado por um a um no tempo
normal, e o time de Pinda
venceu por quatro a três

na decisão por pênaltis, se
sagrando campeã da Copa
Ouro 2021.
O destaque do jogo foi a
goleira Lia, de Pinda, que
conseguiu pegar três pênaltis. Esse campeonato
foi realizado pela quarta
vez e serviu de experiência
para que a comissão técnica de Pinda pudesse trazer
e testar novas atletas, que

não disputaram o Campeonato Paulista e tiveram a
oportunidade de jogar.
O time de Pinda agora só
volta a campo em 2022,
para a disputa do Campeonato Paulista, mas a comissão tentará iniciar as
atividades já em fevereiro,
quando vão buscar alguns
jogos, torneios para dar
ritmo de jogo à equipe.

Defesa Civil alerta: Ubatuba está em
estado de atenção

A Defesa Civil de Ubatuba
informa que o município
está em estado de atenção
devido ao acumulado de
chuva das últimas 24 horas, que já ultrapassa os
80 mm- cerca de 28,5%
da média prevista para o
mês, que é de 280mm. A
chuva teve início na noite de segunda-feira, 6, e
vem se intensificando na
manhã desta terça-feira, 7,
principalmente no bairro
da Lagoinha (região Sul) e
região Oeste da cidade.
A Defesa Civil continua
monitorando os pluviômetros e as áreas de risco. De
acordo com os técnicos, há
possibilidade de enxurrada
em bairros como Figueira,
Pé da Serra, ponte próxima a Polícia Rodoviária
Estadual (PRE), rua Colônia de férias e arredores
– todos na região Oeste da
cidade.
Por volta de 15h, o maior
índice encontrado na cidade é no bairro Estufa
II, onde foram registrados
110mm nas últimas 12 horas.
Houve registro de queda
no acesso à praia da Fortaleza, porém, a Defesa
Civil já solucionou o problema e acionou, também,
a equipe da regional Sul
para a retirada dos troncos
do acostamento. A avenida
Rio Grande do Sul, trecho
que fica atrás do Aeroporto, foi interditada na parte
da tarde devido ao alto volume de água no local.
Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e
Alertas de Desastres Naturais – Cemaden, as áreas
de risco de movimentos de
massa no município caracterizam-se por ocupação
da população em taludes de
corte/aterro, deslizamen-

tos de encostas e queda de
blocos. Esta situação, associada à precipitação incidente (ou acumulada) e
à previsão meteorológica,
indica que podem ocorrer
deslizamentos pontuais e
induzidos nas áreas de risco mapeadas.
A previsão meteorológica indica continuidade de
chuva de intensidade fraca
a moderada nas próximas
horas. Por isso, é importante que os moradores da
cidade redobrem a atenção, principalmente, os
que residem em áreas de
risco.
Devido ao volume de chuva, o solo está encharcado,
o que pode ocasionar deslizamento de massa/ terra,
causando danos em residências. Por isso, é necessário que a população fique alerta a qualquer sinal
de risco, como trincas nas
casas ou qualquer barulho
diferenciado. Em caso de
situações como essa, acionar ajuda pelo telefone
199.
Além disso, é importante
lembrar que em situações
de alagamento, a recomendação é não atravessar às
áreas atingidas e nunca enfrentar enxurradas.
Água e abastecimento
Na manhã desta terça-feira, a Sabesp informou que
as fortes chuvas em Ubatuba comprometeram a vazão das captações de água
(Cachoeira dos Macacos
e Rio Grande). Equipes
trabalharam na limpeza e
desassoreamento, pois a
distribuição de água estava reduzida e foi cogitada
a falta de água em toda a
região central no período.
Entretanto, uma equipe da
Defesa Civil solucionou o
problema, desobstruindo o

acesso à captação de água.
A ponte que dá acesso ao
transbordo também está
apresentando um alto volume d’água e a Sanepav,
empresa responsável pela
coleta de lixo na cidade,
está monitorando o local
de tempo em tempo para
observar como estará a
situação no momento de
descarregar os caminhões.
Devido à situação da ponte que dá acesso ao bairro
Angelim, a coleta de lixo
no bairro deve ficar comprometida.
Previsão do tempo Litoral
Norte
De acordo com a sala de
situação que monitora as
regiões do Estado, as imagens de satélite e radares
meteorológicos mostram
muita nebulosidade e chuva sobre o Litoral Norte.
Os ventos úmidos e frios
que sopram do oceano
reforçam a nebulosidade na região e mantêm
as condições para chuva
persistente ao longo do
dia. Recomenda-se que
os municípios mantenham
atenção as áreas mais vulneráveis, uma vez que não
são descartados riscos
para transtornos, como
desabamentos, enchentes,
alagamentos e ocorrências
relacionadas a chuva contínua.
Na quarta-feira (08) e na
quinta-feira (09), as condições para chuva continuam nessas regiões. Não há
expectativa para acumulados expressivos, porém
como haverá momentos de
chuva intensa, recomenda-se atenção às áreas mais
vulneráveis do município.
Na sexta-feira (10), as instabilidades diminuem e o
sol predomina entre poucas nuvens.
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CHAMADA PÚBLICA Nº 006/2021 – PROC. ADM. Nº 436/2021 OBJETO: Cadastro de Prestadores de Serviço para orientação no
Projeto "Escolinha de Fanfarra" no período de janeiro à dezembro
de 2022, conforme condições descritas na Chamada Pública, no
Termo de Referência e demais anexos que integram a presente.
DATA DE INSCRIÇÃO: de 08/12/2021 à 14/12/2021, das 09h30min
às 16h30min na Secretaria Municipal de Educação, situado à Rua
Rio Grande do Sul, nº 43, Jd. Alvorada, Potim/SP. DATA DA REALIZAÇÃO: 15/12/2021 com agendamento prévio com o candidato.
A Chamada Pública na integra poderá ser consultada no endereço
acima citado ou retirado GRATUITAMENTE no site: www.potim.
sp.gov.br.

EXPEDIENTE

Aviso de Abertura de Proposta Comercial – Tomada de Preços Nº
010/2021 – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EDUCACIONAIS
COM FORMAÇÃO AOS EDUCADORES INCLUINDO MATERIAL
DE APOIO PEDAGÓGICO AOS ALUNOS E PROFESSORES,
CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL
E SEUS ANEXOS – Tendo em vista à não protocolização de recursos quanto ao resultado de pontuação da proposta técnica do processo em epígrafe, fica designado o dia 08/12/2021 às 10h00min,
para abertura do Envelope de Proposta Comercial das empresas
habilitadas, no Prédio da Prefeitura Municipal de Potim, Setor de
Licitações. Potim, 06 de dezembro de 2021. Bruno C. F. Abreu –
Presidente da Comissão de Licitações.
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Aviso de Deserção de Licitação - A Prefeitura Municipal de Potim
torna pública a DESERÇÃO do Pregão Eletrônico Nº 065/2021, objeto: Aquisição de Caminhão tipo Coletor e Compactador de Lixo.
Sessão realizada em 07/12/2021, às 10h00min, local www.bnc.
org.br "acesso identificado no link - licitações". Évelin Franciane da
S. Santos – Pregoeira.

CRAS recebe exposição
fotográfica do Projeto
Condeca

A Prefeitura de Caçapava,
por meio da Secretaria de
Cidadania e Assistência
Social, promove na sexta-feira (10), a partir das
09h, uma exposição fotográfica sobre o Projeto
Condeca.
A mostra acontecerá
no Centro de Referência de Assistência Social
(CRAS) Rui Rodrigues,
localizado na Vila Menino
Jesus, e contará com mais

de 200 fotos tiradas ao
longo do primeiro ciclo de
execução.
O Projeto Condeca é voltado para o Empoderamento
Feminino Infanto Juvenil e
foi desenvolvido com moradoras e beneficiárias do
Cadastro Único dos bairros Pinus do Iriguassu I e
II. São trabalhados temas
relevantes a questão de
gênero com meninas, para
que possam no futuro criar

estratégias e alternativas
para a superação das desigualdades, tornando-as
mulheres empoderadas.
A exposição gratuita ficará aberta até o dia 16 de
dezembro, e funcionará
aberta ao público de segunda a sexta-feira, das
9h às 16h.
O CRAS Rui Rodrigues
fica no endereço: Rua
Pará, 371 - Vila Menino
Jesus.

