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Semob solicita estudo de demanda da linha 13
para abc transportes de Taubaté

A Prefeitura de Taubaté,
por meio da Secretaria de
Mobilidade Urbana, solicitou à ABC Transportes
um estudo de demanda
para reforço imediato da
linha de ônibus que faz o
percurso entre os bairros
Gurilândia e Santa Tereza,
conhecida como linha 13,
que é a mais extensa em
operação dentro do sistema de transporte público
da cidade. PREFEITURA

DE TAUBATÉ REALIZA
PARADA DE NATAL A
iniciativa tem como objetivo aumentar o número
de veículos nessa linha,
visto que é esperado um
aumento do número de
passageiros no sistema de
transporte público devido às compras de final de
ano e também em razão
da transferência da Escola
Municipal Professor José
Ezequiel de Souza para

as instalações da Escola Saad, previsto para o
próximo ano, o que pode
gerar um aumento significativo da demanda.
Por meio desse estudo, a
SEMOB pretende se antecipar ao possível aumento
do número de passageiros
dessa linha e melhorar
cada vez mais o sistema
de transporte publico da
cidade. Todas as linhas da
empresa são monitoradas

Mutirão de Limpeza e bota fora do Bexiga em
Ilhabela tem nova data

É hora da limpeza! A Prefeitura de Ilhabela informa
que devido às chuvas que
acometeram a cidade na
terça-feira (8), o mutirão
e bota fora programado do
bairro do Bexiga foi reagendado para a próxima
sexta-feira (10/12).
O Mutirão de Limpeza
terá início às 8h e terá
como ponto de partida a
rua Manoel Pombo. Além

da limpeza das principais
ruas e avenidas, o mutirão
contará com a Operação
Bota Fora para descarte de
móveis como sofá, cama,
guarda roupa, eletrodomésticos, entre outros.
Caminhões da Secretaria de Serviços Urbanos
estarão à disposição para
recolher os materiais dispensados pelos moradores. Mais Mutirões Anote

na agenda e programe-se!
A Secretaria de Serviços
Urbanos também agendou
o Mutirão de Limpeza e a
Operação Bota Fora, nos
bairros do Reino e Green
Park, para terça-feira (14).
Outros mutirões serão realizados em outros bairros
da cidade ao longo do mês
de dezembro.e sempre
que necessário esse tipo
de estudo é solicitado.

Prefeitura de Tremembé confirma a realização do
Natal Iluminado 2021

A Prefeitura de Tremembé confirma a realização
das festividades do famoso Natal Iluminado, com
início das atividades já
nesta sexta-feira, dia 10 de
dezembro, na Praça da Estação (praça Geraldo Costa). Entre as atrações está
a famosa iluminação de
Natal de Tremembé, além
de barracas de comida e
bebida, área Kids, atrações musicais e culturais e
a chegada do Papai Noel,
que este ano promete ser
inovadora em grande estilo. “Apesar das dificuldades para a realização
do Natal Iluminado, nossa
equipe se esforçou muito
para garantir ao povo tremembeense e aos turistas
boas atrações para reforçar nossas tradições religiosas e reacender a esperança por um novo ano
com mais saúde e prosperidade”, comemora o Prefeito Clemente. “De fato
não conseguirmos realizar
uma grande iluminação
como gostaríamos, mas
o que nos ajudou muito é
que recebemos doações
de empresas que entendem a importância deste
momento para fomentar
a economia da cidade.
Os materiais elétricos recebidos vão nos ajudar a
garantir a decoração do
Natal Iluminado na praça
da Estação. Expresso aqui
minha gratidão a todos
que se uniram a Prefeitura
neste espírito de solidariedade”, explica Clemente.
O assessor de Eventos da
Secretaria de Turismo e
Cultura, Silas Augusto,
fala sobre as atrações que
serão realizadas na Praça
da Estação a partir des-

ta sexta-Feira, 10. “Este
ano vamos contar com a
apresentação dos projetos
musicais e culturais da
Prefeitura, com a participação do Projeto Cultura
em Ação e da Bamutre
– a banda municipal de
Tremembé. Durante todo
o ano os alunos estão ensaiando para este momento, e temos certeza que
será emocionante ver a
apresentação das nossas
crianças no palco. Além
disso está confirmada a
chegada do Papai Noel
no sábado (11), a partir
das 20h”. NATAL SOLIDÁRIO TAMBÉM FAZ
PARTE DAS ATIVIDADES
Uma parceria da Secretaria de Turismo e Cultura e o Fundo Social de
Tremembé transformou a
arrecadação do leilão público para autorização de
instalação das barracas de
comidas, bebidas e brinquedos em uma ação social que arrecadou mais de
600 cestas básicas, destinadas para o Fundo Social
de Solidariedade. Cada
pessoa interessada no leilão dos espaços tinha que
dar o seu lance em cestas.
Quem ofertasse a maior
quantidade de cestas básicas vencia o leilão e recebia a autorização de uso
do espaço para montar sua
barraca no evento do Natal. A presidente do Fundo
Social, Eliana Neves de
Lima explica que a ideia
de converter o pagamento
do leilão em cestas básicas “foi para assistir ainda
mais famílias neste período de Natal com a doação
de alimentos por parte dos
participantes no leilão.

Tenho certeza que essas
cestas serão muito mais
importantes para as famílias de Tremembé do que
qualquer valor financeiro
que fosse arrecadado para
a Prefeitura no leilão”.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DO NATAL
ILUMINADO E SOLIDÁRIO DE TREMEMBÉ
A CHEGADA DO PAPAI
NOEL será no sábado, 11/
dez, EM GRANDE ESTILO! A partir das 20h, na
Praça da Estação
SEXTA-FEIRA, 10/DEZ:
19h: APRESENTAÇÃO
DOS ALUNOS DO PROJETO CULTURA EM
AÇÃO COM O TEMA
DEIXA BRILHAR
20h30:
APRESENTAÇÃO DA BAMUTRE
– BANDA MUNICIPAL
DE TREMEMBÉ
SÁBADO, 11/DEZ
19h: BANDA CIDADE
CINZA
20h: CHEGADA DO PAPAI NOEL
21h:
GUITARRISTA
MARCELO OLECRAM
DOMINGO, 12/DEZ
19h: BANDA VIIBE (@
viibeoficial)
20h30: BANDA REGIMENTAL DO CPI-1 DA
POLÍCIA MILITAR
E MUITAS ATRAÇÕES
DE COMIDA, BEBIDAS
E ESPAÇO KIDS PARA
TODA A FAMÍLIA. VEM
PARA A PRAÇA CURTIR
O NATAL ILUMINADO
DE TREMEMBÉ!Porta-vozes disponíveis: Prefeito Clemente, Presidente
do Fundo Social, Eliana
Neves de Lima, e Assessor
de Eventos, Silas Augusto.e sempre que necessário
esse tipo de estudo é solicitado.
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº
069/2021. Objeto: Contratação de Empresa para Fornecimento
de Combustível Tipo Gasolina e Óleo Diesel S10. Data para recebimento de proposta: das 08h00min do dia 09/12/2021, até as
08h00min do dia 21/12/2021; data da abertura de propostas: das
08h00min às 09h00min do dia 21/12/2021; data de início da sessão pública: às 09h00min do dia 21/12/2021, horário de Brasília/
DF, local www.bnc.org.br "acesso identificado no link - licitações".
O Edital na íntegra poderá ser consultado aos interessados no site
supracitado. Maiores informações através do telefone (12) 31129200.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna
público a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico
Nº 070/2021. Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e
Parcelada de Cestas Básicas para os Servidores Municipais. Data
para recebimento de proposta: das 09h00min do dia 09/12/2021,
até as 09h00min do dia 21/12/2021; data da abertura de propostas:
das 09h00min às 10h00min do dia 21/12/2021; data de início da
sessão pública: às 10h00min do dia 21/12/2021, horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br "acesso identificado no link - licitações". O Edital na íntegra poderá ser consultado aos interessados
no site supracitado. Maiores informações através do telefone (12)
3112-9200.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna
público a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico
Nº 071/2021. Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e
Parcelada de Peças para Manutenção de Veículos Leves da Frota
Municipal. Data para recebimento de proposta: das 13h00min do
dia 09/12/2021 até às 13h00min do dia 21/12/2021; data da abertura de propostas: das 13h00min às 14h00min do dia 21/12/2021;
data de início da sessão pública: às 14h00min do dia 21/12/2021,
horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br "acesso identificado
no link - licitações". O Edital na íntegra poderá ser consultado aos
interessados no site supracitado. Maiores informações através do
telefone (12) 3112-9200.

Espetáculo “A jornada de Nino” é a grande
atração cultural deste final de semana em
Ilhabela

Os alunos do Núcleo Artístico Virgínia Ungari
apresentam neste final de
semana (11 e 12/12), às
19h30, o espetáculo “A
jornada de Nino”, no Centro Cultural da Vila, centro
histórico da cidade.
Participam do espetáculo
110 bailarinos de 3 a 70
anos, sob direção geral da
professora Virgínia Ungari. Com entrada franca e
aberta ao público em geral, o espetáculo contará
a história de um menino
chamado Nino, que durante sua jornada, tenta
descobrir o propósito da

sua vida e perceber o lado
positivo das coisas.
A professora Virgínia Ungari contou sobre os desafios impostos este ano
perante a retomada do pós-pandemia.
“Um ano de recuperação.
No começo o pessoal estava receoso de aparecer nas
aulas, mas durante o ano
foi aumentando a quantidade de alunos. As pessoas foram tomando coragem e sentiram muito a
necessidade de fazer uma
atividade mais lúdica, que
proporciona autoconhecimento, distração para a

mente, trabalha o corpo, a
saúde. Muito importante a
dança nesse sentido, principalmente nesta época”,
destacou Virgínia, completando, “de certa forma
foi um ano bem positivo,
desafiador, mas com muita fé, coragem e trabalho
conseguimos dar a volta
por cima”. O espetáculo “A jornada de Nino” é
promovido pelo Núcleo
Artístico Virgínia Ungari e conta com o apoio
da Prefeitura de Ilhabela,
por meio da Secretaria de
Cultura e Fundação Arte e
Cultura de Ilhabela.

Livro D-26, FLS. nº 23, Termo nº 7514
Faço saber que pretendem se casar ADENILSON JOVENCIO NASCIMENTO DA SILVA e DARIELE
DA SILVA DOS SANTOS, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos
1, 2, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Água Preta-PE, nascido no dia 29 de
janeiro de 1999, de estado civil solteiro, de profissão operador logístico, residente e domiciliado na Rua
José Pereira de Souza, nº 177, Chacara Canaã, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de ADEILDO JOVENCIO DA SILVA, de 50 anos, natural de Agua Preta/PE, nascido na data de 19 de março de 1971 e
de SEVERINA NASCIMENTO DA SILVA, de 42 anos, natural de Porto Calvo/AL, nascida na data de
13 de dezembro de 1978, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. A habilitante é natural de
Buriti dos Lopes-PI, nascida o a 22 de dezembro de 2003, de estado civil solteira, de profissão estudante,
residente e domiciliada na Rua José Pereira de Souza, nº 177, Chacara Canaã, Tremembé/SP, filha de
VALDIR ARAUJO DOS SANTOS, de 53 anos, natural de Buriti dos Lopes/PI, nascido na data de 10 de
janeiro de 1968 e de DEJANE DA SILVA ARAUJO, de 40 anos, natural de Buriti dos Lopes/PI, nascida
na data de 07 de fevereiro de 1981, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Se alguem souber
de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia
para a imprensa local desta cidade.
Livro D-26, FLS. nº 23, Termo nº 7515
Faço saber que pretendem se casar ALEX DA SILVA BONVECCHIO e BRUNA LARISSA LEITE FARIA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código
Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Taubaté-SP, nascido no dia 11 de julho de 1997, de estado civil
solteiro, de profissão auxiliar de produção, residente e domiciliado na Rua Lorena, nº 167, Parque Nossa
Senhora da Glória, Tremembé/SP, filho de VICENTE BONVECCHIO e de ELISABETE DA SILVA
BONVECCHIO, de 49 anos, nascida na data de 23 de setembro de 1972, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. A habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 30 de dezembro de 1998, de
estado civil solteira, de profissão auxiliar de enfermagem, residente e domiciliada na Rua Lorena, nº 167,
Parque Nossa Senhora da Glória, Tremembé/SP, filha de LUIZ ANTONIO DE FARIA, de 48 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 23 de novembro de 1973 e de ROSELI APARECIDA DA SILVA
LEITE FARIA, de 46 anos, nascida na data de 22 de setembro de 1975, ambos residentes e domiciliados
em Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente
para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade.
Livro D-26, FLS. nº 24, Termo nº 7516
Faço saber que pretendem se casar WILLIAN RICHARD DUTRA ROCHA e ALINE COUTO ARAUJO, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil
Brasileiro. O habilitante é natural de Taubaté-SP, nascido no dia 26 de dezembro de 1996, de estado civil
solteiro, de profissão vendedor, residente e domiciliado na Rua Esperança, nº 107, Nova Vida, Tremembé/
SP, filho de GILMAR PEREIRA ROCHA, de 52 anos, natural de Santa Maria do Salto/MG, nascido na
data de 02 de fevereiro de 1969 e de KARLA ROBERTA DUTRA ROCHA, de 51 anos, natural de Franca/
SP, nascida na data de 02 de maio de 1970, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. A habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 23 de março de 1996, de estado civil solteira, de profissão
fiscal de prevenção de perdas, residente e domiciliada na Rua Esperança, nº 107, Nova Vida, Tremembé/
SP, filha de IVAIR VIEIRA DE ARAUJO, de 56 anos, natural de Redenção da Serra/SP, nascido na data
de 09 de agosto de 1965 e de ROSANA APARECIDA COUTO ARAUJO, de 54 anos, natural de Taubaté/
SP, nascida na data de 29 de janeiro de 1967, ambos residentes e domiciliados em Taubaté/SP. Se alguem
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório
e cópia para a imprensa local desta cidade.

Aviso de Deserção de Chamada Pública - A Prefeitura Municipal de
Potim torna pública a Deserção da Chamada Pública Nº 005/2021
- Objeto: Permissão de uso a pessoas jurídicas, de espaços físicos
destinados à exploração de pontos de venda de bebidas (cerveja,
água, refrigerante, suco, energético, destilados e coquetéis de frutas), alimentação, doces, brinquedos e parque de diversões durante o evento de Natal 2021 do Município de Potim/SP, do dia 16 a
31 de dezembro de 2021, conforme condições descritas no Edital,
Termo de Referência e demais anexos que integram a presente
Chamada Pública – Sessão realizada em 08/12/2021 às 14h00min.
Bruno C. F. Abreu – Presidente da Comissão de Licitação e Avaliação.
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Prefeitura de
Caçapava
lança concurso
da casa mais
decorada para o
Natal
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Papai Noel e sua turma
chegam na Praça da Bíblia
de Pinda

A quarta-feira, dia 8, foi
mais feliz para as crianças
e adultos que prestigiaram
as festividades natalinas
na Praça da Bíblia. Papai
Noel, Mamãe Noel e os
Duendes chegaram no Paradão de Natal e fizeram a
alegria de todos.
O casal Noel conversou
com as crianças, recebeu
as cartinhas e os pedidos
de presentes, e os duendes
animaram o ambiente com
suas músicas e danças.
Enquanto isso, no palco da
Praça da Bíblia, show com
Bruno, Hiago e Banda.
Fim de semana segue com
Programação do Natal Encantado
Decorações natalinas por
toda a cidade, festividades
em praças, casinha do Papai Noel e compras de fim
de ano. Tudo isso caracte-

riza o mês de dezembro no
centro de Pindamonhangaba. E para fomentar mais
ainda o clima natalino, as
comemorações e os eventos continuam rolando
pela cidade.
O Papai Noel estará à espera de seus visitantes das
19h às 22h na Praça da
Cascata. Desse modo, sua
família pode aproveitar e
contemplar o lindo presépio de Natal. A Feira Arte
Encanto Natalino segue
oferecendo diversas opções para adquirir e presentear a família toda, na
Praça Sete de Setembro.
Para esta sexta-feira (10),
a programação de shows
segue com a Lia de Oliveira e Banda na Praça Sete
de Setembro, e Alley Anderson e Banda Superheróis na Praça do CISAS.
No sábado (11), o palco

no centro da cidade conta com apresentação de
Hip Hop, Wagner Muzak
e Cometas Salutares, às
16h, 18 e 20h respectivamente. Em Moreira César,
o som fica por conta da
banda WL Sound a partir
das 20h.
Domingo (12) é dia de
encerramento das festividades natalinas na Praça
do CISAS, com show de
Rafael Cavalheiro, com
início às 20h. Na Praça
Sete de Setembro, a programação continua com
apresentação de balé do
Projeto Reinvente às 16h,
DJ JP Ferrari às 18h e
banda Panela às 20h.
O Natal Encantado é realizado pela Prefeitura de
Pindamonhangaba,
por
meio da Secretaria de Cultura e Turismo e Fundo
Social de Solidariedade.

Prefeitura prestigia
implantação de novo
empreendimento que
gerou 200 novos empregos
em Pinda
A Prefeitura de Caçapava,
por meio da Comissão de
Eventos do Natal Cidade
Simpatia 2021, lança, nesta semana, um concurso
para valorizar a decoração
natalina nas residências.
Para participar os moradores de Caçapava devem
enviar, entre os dias 08
e 16 de dezembro, uma
foto de sua casa decorada com enfeites natalinos,
pelo inbox do Facebook
ou Instagram, no perfil da
Prefeitura, com a hashtag
#casanatalcidadesimpatia.
O participante pode enviar
até duas fotos.
No período de 17 a 19 de
dezembro, a Comissão de
Eventos selecionará 30
fotos das casas mais enfeitadas com a temática,
considerando os seguintes
quesitos: iluminação, criatividade, itens de decoração e representatividade
do Natal.
Essas fotos serão divulgadas no álbum “Casa – Natal Cidade Simpatia”, no
perfil do Facebook da Prefeitura, a partir do dia 20
de dezembro e submetidas
à votação pública. Os três
autores das fotos mais votadas receberão uma cesta
de produtos doados pelo
comércio.
Confira o regulamento
completo:
REGULAMENTO
–
“Casa – Natal Cidade
Simpatia”
Prefeitura de Caçapava
2021
Período da ação: 08 a 22
de dezembro de 2021
Período de participação:
08 a 16 de dezembro de
2021
Data da divulgação do álbum: 20 de dezembro de

2021, no Facebook da Prefeitura de Caçapava.
Como participar: Para
participar, de 08 a 16 de
dezembro de 2021, o morador de Caçapava deverá
enviar uma foto da sua residência decorada com enfeites de Natal pelo inbox
do Facebook e Instagram
do perfil da Prefeitura,
com a hashtag #casanatalcidadesimpatia. No período de 17 a 19 de dezembro
de 2021, a Comissão de
Eventos – selecionará as
30 casas mais enfeitadas
com a temática do Natal
por meio dos quesitos:
iluminação, criatividade,
itens de decoração e representatividade do Natal.
As 30 fotos selecionadas
serão divulgadas em um
álbum no perfil do Facebook da Prefeitura de Caçapava, a partir do dia 20
de dezembro de 2021. Os
03 autores das fotos mais
votadas no álbum “Casa
– Natal Cidade Simpatia”
até o dia 22 de dezembro
de 2021, às 12h, receberão
uma cesta com produtos
doados pelo comércio.
Somente serão consideradas as participações dos
usuários que enviarem as
fotos no inbox do perfil do
Facebook com a hashtag
#casanatalcidadesimpatia.
Será limitada a 02 fotos
por perfil no Facebook ou
Instagram;
Serão desclassificadas todas as imagens enviadas
que incitem atividades ilegais em todas as suas formas, como assédio, fraude,
difamação, discriminação
de qualquer tipo, incitação
à violência/agressividade
ou ao ódio; Serão desclassificadas todas as imagens

enviadas com finalidade
política;
Ao final, os contemplados
cedem a título gratuito e
de forma definitiva e irrevogável, à Promotora
(Prefeitura) os direitos de
uso de suas imagens, som,
voz e direitos conexos
decorrentes de suas participações nesta ação autorizando a divulgação de
suas imagens, som de voz
e nome, nas redes sociais
da Prefeitura de Caçapava (Instagram, Facebook
e site).
Serão desconsideradas as
publicações que não seguirem as regras acima.
A participação nesta ação,
por si só, caracteriza a
aceitação e anuência dos
participantes com todos
os termos e condições
deste Regulamento.
As dúvidas, omissões ou
controvérsias oriundas do
presente Concurso serão
avaliadas por uma comissão da Promotora (Prefeitura);
A premiação da ação será
a divulgação das 30 fotos
selecionadas no perfil do
Facebook da Prefeitura de
Caçapava e os 03 autores
das fotos mais votadas no
álbum “Casa – Natal Cidade Simpatia” até o dia
22 de dezembro de 2021,
às 12h, receberão um presente especial do município; A premiação deverá
ser retirada em uma data
combinada em até 20 dias
após o contato, sempre de
segunda a sexta-feira, das
09h às 17h30, no Paço
Municipal de Caçapava.
O prêmio será entregue
somente para os ganhadores portando uma documentação com foto.

A Prefeitura de Pindamonhangaba participou
na manhã desta quinta-feira (9) da inauguração
da nova unidade da Rede
Simpatia. Localizada às
margens da rodovia Amador Bueno da Veiga, entre
os bairros Araretama e Cidade Jardim, a nova loja
está trazendo mais 200 novos emprego e renda para
o município.
A unidade será 10ª loja do
grupo que já conta com
empreendimentos
em
Caçapava, São José dos
Campos, São Bento do Sapucaí e Pindamonhangaba
(antigo Supermercado Excelsior). O novo centro de
compras está localizado
numa área de 7.000 metros quadrados e desde
sua implantação a unidade
vem somando cerca centenas de oportunidades de
emprego, direto e indireto.
Os clientes poderão contar
com estacionamento, 19
checkouts (caixas) e 4 self
checkouts (caixas de auto
atendimento), além de
encontrar mais de 15.000
itens disponíveis para venda e uma adega com mais
de 1.000 rótulos nacionais

e importados.
A Rede Simpatia é uma
empresa familiar que nasceu em 1962 e conta com
Centro de Distribuição localizado no Vale do Paraíba, que atende as cidades
de Caçapava, São José dos
Campos, São Bento do Sapucaí e Pindamonhangaba.
Segundo o secretário de
Desenvolvimento Econômico, Roderley Miotto,
a Prefeitura deu todas as
condições para receber o
empreendimento. “Logo
após a chegada da primeira unidade a rede começou
estudos para nova unidade
e escolheu a região oeste, recebendo todo nosso
apoio nas tratativas. A boa
notícia é que ao lado do
supermercado a rede Farma Conde também estará
presente com mais uma
unidade”, afirmou Miotto.
A secretaria de Obras e
Planejamento,
Marcela
Franco também prestigiou o evento e ressaltou
as ações da sua secretaria
para receber o investimento. “É um bom momento
da nossa economia. A secretaria é um agente facilitador que busca sempre

a celeridade na aprovação
dos projetos, sempre desburocratizando a vida do
empresário”, afirmou.
O prefeito Dr. Isael Domingues descerrou a fita
inaugural da nova loja ao
lado dos empreendedores.
“Queremos parabenizar o
grupo Simpatia pelo investimento em nossa cidade. A nova loja irá impulsionar nosso comércio
e inclusive conversamos
com o Marcelo, Gustavo
e toda sua família para
instalar uma nova unidade em Moreira César, que
tem um comércio muito
forte. A cidade vive um
bom momento, ontem
conversamos com a Novelis para novas ampliações e todos os dias nossa
economia recebe boas notícias”, afirmou o prefeito
Dr. Isael Domingues.
Também participaram do
evento o secretário de Esportes, Everton Chinaque,
secretário de Administração Marcelo Martusceli,
secretário adjunto de Governo, Alexandre Pió, Padre Afonso Lobato, dentre
outras autoridades e lideranças da região.
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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.

Prefeitura de Taubaté
realiza parada de natal

09 Dezembro de 2021

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.

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.

CRAS recebe exposição
fotográfica do Projeto
Condeca

A prefeitura de Taubaté,
por meio da secretaria de
cultura, realiza no dia 11 de
dezembro, sábado, às 14h,
a parada de Natal “Taubaté em Festa”. A concentração começa na Praça Dr.
Barbosa (Rodoviária Velha), e o trajeto será pela

Rua Conselheiro Moreira
de Barros e Carneiro de
Souza, com chegada na
Praça Dom Epaminondas.
A parada acontece com
apoio da rádio Metropolitana, participação da Banda Municipal do Quiririm
(Bamuq), Fanfarra Muni-

cipal de Taubaté (Famuta),
Coral da Rede Municipal
de Ensino de Taubaté, personagens do Sítio do Picapau Amarelo, Quarteto de
Cordas do Centro Cultural
de Taubaté, personagens
diversos de natal e da Disney, Papai Noel e mais.

