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A Gazeta dos Municípios

Fogo já atinge uma área 
de 280.000m², em

Campos do Jordão

Iluminação LED é implantada em diversas 
praças e rotatórias de Pindamonhangaba

No Crispim, obras de
drenagem na rua Senador

Dino Bueno são finalizadas

Ações dos Bombeiros 
continuam nesta quinta-
-feira (25) no combate ao 
incêndio em Campos do 
Jordão. Devido às condi-
ções geográficas do local, 
está sendo necessário con-
jugar o combate terrestre 
do Corpo de Bombeiros 
com o aéreo do Comando 
da Aviação da Polícia Mi-
litar (CAVPM).

Através dos servidores do 
Departamento de Manu-
tenção e Logística (Setor 
de Elétrica), a Prefeitura 
de Pindamonhangaba vem 
realizando melhorias em 
seu parque de iluminação 
pública com o objetivo de 
oferecer mais segurança 
para a população.
Recentemente, diversas 
praças e rotatórias estão 
recebendo reforço e me-
lhorias na iluminação, in-
clusive com a substituição 
por novas luminárias de 
LED. Na última semana, 
as rotatórias de acesso 
aos bairros Santa Cecí-
lia, Cidade Nova, Maricá 

Na última semana, as 
obras de drenagem da 
rua Senador Dino Bueno, 
do bairro Crispim, foram 
concluídas. Os serviços 
foram executados pelos 
servidores da Prefeitura 
de Pindamonhangaba, que 
eliminaram os transtornos 
de alagamento no local.
Com a obra finalizada, a 
Prefeitura vem realizando 
o preparo de base para fa-
zer uma recomposição as-
fáltica. Todo o trecho des-
ta via pública, da esquina 
com a rua Cel. José Fran-
cisco até o entroncamento 
com a Monsenhor João 
José de Azevedo receberá 
o recapeamento asfáltico.
A Prefeitura também rea-
lizou a limpeza, reforma e 
troca de tampas de bocas 
de lobos nos bairros Chá-
cara Galega, Mombaça, 
em torno da rodoviária e 
no Anel Viário. Os bair-
ros Vila São Paulo e Água 
Preta estão recebendo 
ações de nivelamento de 
guias e sarjetas.
Os trabalhos de zeladoria 
visando deixar a cidade 
mais limpa, continua sen-
do realizado pela Prefeitu-
ra Municipal. 
Na última semana, foram 
instaladas dezenas de no-
vas lixeiras na região cen-

A Operação Amantikir 
agora conta com 75 ho-
mens, sendo 36 Bombeiros 
Militares, 12 policiais mi-
litares do Grupamento Aé-
reo, sete agentes da Defesa 
Civil Municipal, além de 
20 voluntários do Parque 
Amantikir. São 12 viaturas 
do Corpo de Bombeiros, 
dois aeronaves Águia e 
três tratores empenhados 

e o Espaço João do Pulo, 
na Av. Nossa Senhora do 
Bom Sucesso receberam 
a implantação de novas de 
luminárias de LED de 150 
W. 
“Queremos parabenizar 
nossa equipe da elétrica 
pelo grandioso trabalho 
em nossa cidade. Além 
dessas ações, diversos ou-
tros pontos que não conta-
vam com iluminação estão 
recebendo a instalação de 
luminárias tornando nos-
sos espaços mais seguro. 
Ressaltamos que já es-
tamos trabalhando num 
projeto ousado para num 
futuro bem próximo dotar 

tral do município, na ruas 
Expedicionários, Bicudo 
Leme, Dep. Claro César, 
Barão Homem de Melo, 
região do Quartel e no 
bairro Beira Rio (próximo 
ao campinho).
A ação acontece em parce-
ria com o Fundo Social de 
Solidariedade, que execu-
ta a construção através da 
Oficina de Marcenaria, e 
também conta com a par-
ticipação da iniciativa pri-
vada como, por exemplo, 
as empresas Eucamad e 
Bundy Refrigeração, que 
realizam a doação dos 
paletes, que proporciona 
fornecimento de madeiras 
para a montagem das lixei-
ras.
A execução das obras de 
construção de calçadas 
na Av. João Francisco da 
Silva, no bairro do Feital, 
continua sendo realizada 
pela Secretaria de Gover-
no e Serviços Públicos da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba.
As obras, que continu-
am no segundo trecho da 
avenida, tiveram início 
na divisa com o bairro                  
Cidade Nova e seguirão 
até o Bar do Mel, às mar-
gens da Rodovia Presiden-
te Dutra.
O secretário e vice-prefei-

nas ações para preservar o 
parque.
Até o momento da publi-
cação desta matéria, a área 
atingida pelo fogo é de 
280.000m². 
ATUALIZAÇÃO - 
25Ago21, 17h45min: No 
momento a área atingida é 
de 290.000 m², que equi-
valem à 40 campos de fu-
tebol.

nossa cidade com ilumi-
nação 100% LED”, afirma 
Ricardo Piorino, vice-pre-
feito e secretário de Go-
verno e Serviços Públicos.
Na UPA do bairro Arare-
tama, os serviços também 
aconteceram com refor-
ço na iluminação externa, 
que ganhou novas lumina-
rias de LED de 200 W.
Na praça Santa                                   
Cecília e na praça do San-
tista, do Parque São Do-
mingos, a iluminação de 
luminárias com lâmpadas 
mista foi substituída por 
uma luminária petalar com 
lâmpadas de 400 W Metá-
lica.

to Ricardo Piorino, afir-
ma que “Nossa intenção 
é levar mais segurança 
para pedestres e ciclistas, 
melhorando a mobilidade 
urbana, além de trazer um 
novo visual para o bairro. 
Já realizamos esse bene-
fício em diversos bairros 
como Cícero Prado, Li-
berdade, Vale das Acácias, 
entre outros”.
Para mais segurança ao 
trânsito do bairro Arareta-
ma, um novo trevo na Av. 
Nicanor Ramos Nogueira, 
acesso à Praça de Eventos 
e Escola Municipal Elias 
Bargis, está sendo cons-
truído pela Prefeitura de 
Pindamonhangaba.
A sinalização de solo foi 
substituída por um can-
teiro físico que está tra-
zendo melhor organização 
ao trânsito no bairro. Na 
última semana foi reali-
zado corte para passagem 
de pedestre e agora o De-
partamento de Trânsito 
promoverá a sinalização 
do local e o Departamento 
de Meio Ambiente o pai-
sagismo.
A Praça de Eventos Pas-
tor José Ezequiel da Silva 
recebeu recentemente a 
implantação de 6 rampas 
de acesso, melhorando a 
acessibilidade no espaço.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Perceba quando estiver comendo demais. Durante algum tempo mantenha 
anotações sobre a sua alimentação para você poder controlar o que está co-
mendo. Se seu trabalho é muito cansativo e você ataca comida gordurosa 
à noite, considere-se um comedor de estresse. Para outros, pode ser tédio, 
tristeza ou solidão. Existem muitas razões para comermos mais do que o 
necessário. Trabalhe com essas anotações e observe o seu progresso na 
alimentação. Tem gente que acha que comendo menos vai emagrecer, mas 
na realidade é que a falta de comida provoca um impacto no seu metabo-
lismo corporal e a partir do momento em que você volta a comer, ganhará 
muito mais peso. Se não nos alimentarmos corretamente especialmente 
em relação às proteínas, nossas reservas musculares tornam-se debilita-
das. Nenhuma dieta funciona se não for sustentável. Você deve tomar café 
de manhã. Seu corpo fica sem comida durante o sono e pular a primeira 
refeição faz segurar gorduras e ir para o “modo da sobrevivência”. Uma 
vez que você estabelecer uma rotina alimentar adequada, você perde peso, 
mas passar fome só vai deixar seu corpo confuso. Você não precisa ter fo-
bia de carboidratos. Carboidratos como o arroz e o pão integral são muito 
importantes para o organismo, porque mantém o açúcar no sangue estável, 
são bons para o humor e contém minerais essenciais. Eliminar um mon-
te de alimentos provoca deficiência de minerais. Você não precisa comer 
muito, mas comer bem. É importante manter o horário das refeições, quer 
dizer, não comer enquanto assiste TV, lê ou mexer no computador. Se você 
não se concentrar na comida é mais ou menos como não comer. Procure 
ter tempo para aproveitar cada refeição.

Humor

Por que os homens gostam de cachorros ao invés de esposas?

1 – Quanto mais atrasado você chegar em casa mais excitado seu cachorro 
fica ao recebê-lo.
2 – Cachorros não reclamam se você os chamar pelo nome de outros ca-
chorros.
3 – Cachorros gostam que você deixe as coisas no chão.
4 – Os pais dos cachorros nunca vêm nos visitar.
5 – Cachorros concordam que você tenha que aumentar a voz para argu-
mentar.
6 – Você nunca precisa esperar por um cachorro, eles estão sempre prontos 
para sair vinte quatro horas por dia.
7 – Cachorros acham engraçado quando você chega bêbado.
8 – Cachorros gostam de sair para pescar ou caçar.
9 – Um cachorro nunca irá lhe acordar a noite para perguntar: Se eu mor-
resse você irá arrumar outro cachorro?
10 – Se um cachorro tiver filhos, você pode pôr seu anúncio e doá-los par 
outra pessoa.
11 – Um cachorro deixará você colocar uma coleira e nem te chamar de 
pervertido.
12 – Se um cachorro sentir o cheiro de outro cachorro em você, ele não 
ficará bravo, ele apenas achará interessante.
13 – Cachorros gostam de passear no banco de trás do carro.
14 – Se um cachorro vai embora, ele não levará a metade das suas coisas.
15 – Teste da verdade: Tranque a sua esposa e o seu cachorro no porta-
-malas do seu carro. Depois abra o porta-malas e veja dos dois qual estará 
mais feliz ao vê-lo.

Mensagens

Não fujas dos seus problemas e nem se desespere. Encare-os de frente 
com coragem e determinação, pois se não resolvê-lo no dia de hoje, certa-
mente terá que fazê-lo no dia de amanhã, porque eles continuarão existin-
do enquanto não forem resolvidos.
***
Se você já se decepcionou com conflitos em suas relações com amigos ou 
com pessoas queridas precisa compreender que cada relação é única. Para 
os sentimentos satisfeitos, não precisamos ter relacionamentos com todo 
mundo e sim se alegrar com nossos relacionamentos felizes e administrar 
da melhor maneira possível os relacionamentos problemáticos.
***
Para ser feliz, encare a vida de modo positivo e você se surpreenderá, 
sentindo-se feliz e cheio de energia. Lembre-se que todo mundo gosta de 
pessoas que transmitam otimismo. Faça planos, veja a vida como um todo 
e não deixe que pequenos reveses o desanime. Tente sempre alcançar seus 
objetivos. Você encontrará obstáculos no caminho, mantenha o foco na 
recompensa e evite se aborrecer por pequenos problemas.

Pensamentos, provérbios e citações

A vida é uma viagem, portanto admire a paisagem.
Uma vez perdido o senso ético, torna-se difícil recuperá-lo.
A dor é inevitável, mas sofrer é uma opção.
Ser grande é abraçar uma grande causa.
A rudeza é o limite da força de uma pessoa.

AVISO DE RESULTADO DE DILIGÊNCIA - PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 034/2021 – Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada 
de Material de Escritório e Escolar – A Prefeitura Municipal de Po-
tim informa o atendimento à abertura de diligência para a empresa 
SUZUPAPER COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA em relação à con-
firmação de autenticidade da Certidão de Regularidade de Débitos 
com a Fazenda Estadual. Sendo assim a empresa foi considerada 
HABILITADA. Potim, 26 de agosto de 2021. Maurino P. S. Júnior – 
Pregoeiro.

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 281, Termo nº 7430
Faço saber que pretendem se casar SANSÃO ROSA DOS SANTOS FILHO e ROSEMARI DAS DORÊS LEITE, apren-
sentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é 
natural de Santo Antônio do Pinhal-SP, nascido no dia 31 de dezembro de 1966, de estado civil viúvo, de profissão motorista, 
residente e domiciliado na Rua Quatro, nº 727, Jardim Maracaibo, Tremembé/SP, filho de SANSÃO ROSA DOS SANTOS, 
de 84 anos, natural de Monteiro Lobato/SP, nascido na data de 29 de outubro de 1936 e de MARIA SEBASTIANA DA RO-
CHA SANTOS, de 82 anos, natural de Monteiro Lobato/SP, nascida na data de 02 de fevereiro de 1939, ambos residentes e 
domiciliados em Monteiro Lobato/SP. A habilitante é natural de Caçapava-SP, nascida no dia 21 de agosto de 1974, de estado 
civil divorciada, de profissão do lar, residente e domiciliada na Rua Quatro, nº 727, Jardim Maracaibo, Tremembé/SP, filha 
de JOSÉ BENEDITO LEITE NETO, falecido em Taubaté/SP na data de 27 de maio de 2013 e de MARIA NANCI LEITE, 
de 69 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 10 de abril de 1952, residente e domiciliada em Taubaté/SP. Se al-
guem 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-25, FLS. nº 281, Termo nº 7431
Faço saber que pretendem se casar OTAVIO AUGUSTO PEREIRA VALENTE e ALESSANDRA LAURINDO BARQUE-
TE, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habi-
litante é natural de Pindamonhangaba-SP, nascido no dia 22 de junho de 1994, de estado civil solteiro, de profissão agente de 
negócios, residente e domiciliado na Rua José Moreira Pombo, nº 102, Centro, Tremembé/SP, filho de ADEMIR FERREIRA 
VALENTE, de 63 anos, natural de Cruzeiro/SP, nascido na data de 29 de setembro de 1957 e de ZILDA APARECIDA PEREI-
RA HENRIQUE, natural de Pindamonhangaba/SP, ambos residentes e domiciliados em Pindamonhangaba/SP. A habilitante 
é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 18 de janeiro de 1995, de estado civil solteira, de profissão operadora de produção, 
residente e domiciliada na Rua José Moreira Pombo, nº 102, Centro, Tremembé/SP, filha de ALEXANDRE DE SOUZA 
BARQUETE, natural de Taubaté/SP e de JAQUELINE LAURINDO BARQUETE, de 51 anos, natural de Taubaté/SP, nasci-
da na data de 01 de fevereiro de 1970, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impe-
dimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D-25, FLS. nº 282, Termo nº 7432
Faço saber que pretendem se casar ANTONIO CARLOS ALVES RODRIGUES e ANA LÚCIA ARAÚJO DOS SANTOS, 
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O habili-
tante é natural de Rancho Alegre-PR, nascido no dia 03 de novembro de 1961, de estado civil divorciado, de profissão pedrei-
ro, residente e domiciliado na Rodovia Francisco Alves Monteiro, nº 1055, Padre Eterno, Tremembé/SP, filho de ERCILIO 
ALVES RODRIGUES, falecido e de MARIA AMBROZINA ALVES, falecida. A habilitante é natural de Teresina-PI, nascida 
no dia 09 de julho de 1979, de estado civil divorciada, de profissão babá, residente e domiciliada na Rodovia Francisco Alves 
Monteiro, nº 1055, Padre Eterno, Tremembé/SP, filha de JOÃO ARAÚJO DOS SANTOS, de 66 anos, nascido na data de 12 
de maio de 1955, residente e domiciliado em Teresina/PI e de MARIA GORETE ARAÚJO DOS SANTOS, falecida em Tere-
sina/PI. 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.
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Equipe de ciclismo de São 
José dos Campos alcança 
4 pódios em São Bernardo

Covid-19: Pindamonhangaba mantém vacinação em adolescentes
de 16 e 17 anos nesta quarta-feira

Paralimpíada de Tóquio:
Gabriel Bandeira fatura ouro e 
Gabrielzinho prata na natação

Quatro atletas da equipe 
São José Ciclismo/Atle-
ta Cidadão se destacaram 
no último domingo (22) 
na prova Clássica Torel de 
Ciclismo, em São Bernar-
do do Campo, válida pelo 
Ranking Paulista de Estra-
da. Henrico Pizarro (sub-
23) e Arthur Corbani (in-
fanto juvenil) terminaram 
na segunda colocação de 
suas respectivas catego-
rias. Já Tamyê Fagundes 

Nesta quarta-feira (25), 
a Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba con-
tinua a vacinação contra 
a Covid-19 para pessoas 
com 18 anos ou mais; de 
12 a 15 anos com comor-
bidades; e para adolescen-
tes de 16 e 17 anos.
Primeira dose para pesso-
as com 18 anos ou mais
- Das 8 às 11 horas no 
Shopping Pátio Pinda.
Primeira dose para gestan-
tes e puérperas acima dos 
18 anos. - Somente na sala 
de vacinas do CIAF/Saúde 
da Mulher, das 8 às 11 ho-
ras e das 13 às 15 horas.
Primeira dose para ado-
lescentes com 12 ou mais 
com comorbidades; e jo-
vens de 16 e 17 anos sem 
comorbidades
- Das 8 às 11 horas, Ipê 2, 

O paulista Gabriel Ban-
deira e o mineiro Gabriel 
Geraldo Araújo, também 
conhecido como Gabriel-
zinho, conquistaram as 
duas primeiras medalhas 
para a natação brasileira 
na Paralimpíada de Tóquio 
(Japão). As competições 
de natação serão disputa-
das no Centro Aquático de 
Tóquio.
Bandeira levou o ouro com 
o tempo de 54s76, alcan-
çando o novo recorde pa-

(juvenil feminino) e Breno 
Pereira ficaram em tercei-
ro lugar em suas provas.
A prova teve a supervisão 
da Federação Paulista de 
Ciclismo e reuniu os prin-
cipais atletas do Estado 
nesta modalidade. 
A próxima competição 
da equipe será a Vol-
ta                 Ciclística Inter-
nacional do Grande ABC, 
que                 acontece-
rá no dia 12 de setembro, 

Ciaf, PSF Nova Esperan-
ça, PSF Cidade Nova e 
PSF Vila Rica.
Segunda dose
AstraZeneca (conforme 
data da carteirinha)
-Das 8 às 11 horas : Cisas
- Das 13 às 16 horas: Ciaf 
(saúde da mulher), PSF 
Vila Rica, PSF Cidade 
nova e PSF Nova Espe-
rança.
Coronavac/Butantan (con-
forme data da carteirinha)
- Das 13 às 16 horas Ciaf, 
Ipê 2 e Cisas e no Sho-
pping Pátio Pinda.
Todos precisam levar um 
documento de identifica-
ção (RG ou CPF), com-
provante de endereço e o 
termo de vacinação pre-
enchido, originais e có-
pias. Além disso, todas 
as pessoas devem preen-

ralímpico na prova de 100 
metros borboleta da classe 
S14 (deficiência intelectu-
al). Nos 100m borboleta, 
atrás de Gabriel Bandeira, 
de 21 anos, ficou o britâni-
co Reece Dunn, que levou 
medalha de prata, tendo 
obtido a marca de 55s12. 
Ele é o atual recordista 
mundial. Na sequência ti-
vemos o australiano Ben-
jamin Hance, com o tem-
po de 56s90.
E a prata veio na prova 

reunindo alguns dos prin-
cipais nomes e equipes do 
ciclismo    brasileiro. 
A prova contará pontos 
para o ranking estadual e 
nacional (CBC).
O São José Ciclismo/
Atleta Cidadão disputa a 
temporada com apoio da 
Prefeitura, por meio da Se-
cretaria de Esporte e Qua-
lidade de Vida, e recursos 
da LIF (Lei de Incentivo 
Fiscal) e do Fadenp.

cher o termo de vacinação 
Estadual pelo site www.
vacinaja.sp.gov.br. Veja 
quais são as comorbidades 
definidas pelo Governo 
do Estado: Insuficiência 
cardíaca, cor-pulmonale 
e hipertensão pulmonar, 
cardiopatia hipertensiva, 
síndrome coronariana, 
valvopatias, miocardiopa-
tias e pericardiopatias, do-
ença da aorta, dos grandes 
vasos e fístulas arteriove-
nosas, arritmias cardíacas, 
cardiopatias congênitas 
no adulto, próteses valva-
res e dispositivos cardía-
cos implantados, diabetes 
mellitus, pneumopatias 
crônicas graves, hiperten-
são arterial resistente, hi-
pertensão arterial estágio 
3, hipertensão estágios 1 e 
2 com lesão e órgão alvo, 

dos 100m costas da clas-
se S2 (deficiência físico-
-motora). Gabrielzinho 
fez o tempo de 2min2s47. 
Na classe S14, à frente de 
Gabriel Geraldo Araújo, 
de 19 anos, ficou apenas 
o chileno Alberto Abarza, 
que se tornou campeão 
paralímpico após atingir 
2min00s40. Já o bronze 
quem levou foi Vladimir 
Danilenko, do Comitê 
Olímpico Russo, com a 
marca de 2min02s74. 

doença cerebrovascu-
lar, doença renal crônica, 
imunossuprimidos, ane-
mia falciforme, obesidade 
mórbida, cirrose hepática/
cirrose A, B ou C, HIV, 
AVC, doenças neuroló-
gicas, deficiência neuro-
lógica grave, esclerose 
múltipla, esclerose lateral 
amiotrófica e doenças he-
reditárias degenerativas do 
sistema nervoso ou mus-
cular. Vacinação Gripe
A Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba tam-
bém continua com a ter-
ceira etapa da vacinação 
contra o vírus da gripe 
(influenza H1N1) nessa 
quarta-feira (25), enquan-
to durarem os estoques. A 
terceira fase é para todos 
os públicos, e todas as pes-
soas precisam levar docu-

mento de identidade.
Devido ao volume de va-
cinas, o número de locais 
de vacinação foi reduzido. 
A aplicação está sendo re-
alizada de segunda a sex-
ta-feira, das 8 às 11h e das 
13 às 16h, nos locais: ESF 
Feital, ESF Cruz Grande 
e Jardim Regina. Em vir-
tude da vacinação contra 
Covid-19, o público deve 
ficar atento às recomen-
dações do Ministério da 
Saúde. A imunização con-
tra influenza só poderá ser 
feita 15 dias antes ou após 
a vacinação contra coro-
navírus. Desta forma, é 
recomendado que as pes-
soas que estão recebendo 
doses da Coronavac/Bu-
tantan não recebam a vaci-
na contra influenza entre a 
primeira e a segunda dose 

contra Covid-19, pois esse 
intervalo é de até 28 dias e, 
portanto, pode não respei-
tar o período recomendado 
de 15 dias entre a vacina 
contra um vírus e outro.
Assim, esse grupo pode-
rá receber a vacina contra 
influenza 15 dias antes da 
primeira dose contra coro-
navírus ou 15 dias após a 
segunda dose. As pessoas 
que estão sendo imuniza-
das contra Covid-19 com 
a AstraZeneca/Oxford/
FioCruz e Pfizer, que pos-
suem intervalo médio de 
3 meses, é perfeitamen-
te possível ser vacinado 
contra influenza entre a 
primeira e a segunda dose 
contra coronavírus, pois o 
período mínimo de 15 dias 
entre um tipo de vacina e 
outro seria respeitado.
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Manutenção em captação de 
água em Taubaté deixa

bairros de Caçapava sem água

Em Pinda, Cepatas
realiza adoção de cães

e gatos no sábado

Pinda Tech é lançada
nessa terça-feira

Em grande quantidade: Ossadas 
sem identificação são encontradas 

em cemitério de Caçapava

Devido a um reparo no 
sistema de bombeamen-
to de captação de água, 
em Taubaté, finalizado na 
madrugada desta terça-fei-
ra (24), alguns bairros da 
região alta de Caçapava 
estão sofrendo com baixa 
pressão no abastecimen-
to, gerando intermitência 
e até falta de água na ci-
dade. A normalização do 
sistema de distribuição de 
água acontecerá de ma-

Neste sábado (28), o Cepa-
tas - Centro de Proteção e 
Atendimento aos Animais, 
antigo Abrigo Municipal 
de Animais, realiza mais 
uma edição do “Sábado no 
Cepatas”. Na ocasião, o 
local estará aberto a visita-
ção para que todos possam 
conhecer o centro cria-

A prefeitura de Pindamo-
nhangaba, em parceria 
com o Novo Futuro, lan-
çou hoje (24) o programa 
PindaTech.  Além da ce-
rimônia presencial para 
membros da imprensa, o 
evento também foi trans-
mitido pelo youtube do 
município.
Entre os presentes estava o 
prefeito de Pindamonhan-
gaba, Dr. Isael Domin-
gues, o vice-prefeito, Ri-
cardo Piorino, o deputado, 
Sergo Victor, o secretário 
de administração, Marcelo 
Martuscelli, o secretário 
adjunto de administração, 
Danilo Veloso, e o secre-

Uma imagem que chocou 
os moradores de Caçapava 
na manhã desta terça-feira 
(24), movimentou as redes 
sociais. Ossadas de cadá-
veres que teriam sido en-
terradas no cemitério mu-
nicipal foram encontradas 
em diversos túmulos, aos 
montes, tudo junto e sem 
identificação. 
Em um vídeo enviado ao 
AgoraVale mostra um tú-
mulo com aproximada-
mente três metros lotado 
de ossadas de diversos ca-
dáveres. Um funcionário 
do cemitério abriu o túmu-
lo, a pedido da polícia.
Após a chegada da Polí-
cia Científica, outros três 
túmulos da parte do co-
lumbário (gavetas) foram 
abertos. Todos lotados de 
ossos de cadáveres sem 
nenhuma identificação.
A presidente da Câmara de 

neira gradativa ao longo 
do dia. As regiões mais 
afetadas são as dos bairros 
Vila Bandeirantes, Vila 
Mariana, Vila Isabel, Vila 
Antônio Augusto, Vila 
Galvão e Jd. Caçapava. A 
Sabesp está disponibili-
zando caminhões-tanque 
para atender à população 
e para a manutenção de 
serviços essenciais, como 
escolas e unidades de 
saúde, e recomenda o uso 

do especialmente para os 
cães e gatos abandonados.
Das 9h às 13h, o Cepatas 
estará aberto para adoção 
de cães e gatos de todas as 
idades, que estão lá abri-
gados. Todos os animais já 
estão vacinados, vermifu-
gados, castrados e micro-
chipados.

tário de Desenvolvimen-
to Econômico, Roderley 
Miotto.
O programa é desenvolvi-
do para incentivar o avan-
ço tecnológico e o desen-
volvimento econômico no 
município, focado na ca-
pacitação de mão de obra. 
Durante sua participação, 
Danilo Veloso ressaltou 
que todos podem partici-
par do programa. “O pú-
blico alvo é todo mundo, 
não tem exigência de es-
colaridade mínima”, de-
clarou.
Para Sergio Victor, o pro-
grama aumenta as chances 
de contratações em vagas 

Caçapava, Dandara Gisso-
ni (PSD) esteve no local e 
acompanhou tudo.
“Isso é o ápice do descaso 
com a vida, com a memó-
ria das pessoas, uma falta 
de respeito com as pessoas 
da cidade que enterraram 
seus entes queridos. Não 
importa se foi há um ano, 
cinco anos, dez anos. 
Foi uma cena muito tris-
te que eu vi”, disse a                       
vereadora, que acompa-
nhou o trabalho da polícia 
hoje pela manhã no cemi-
tério.
De acordo com o delega-
do de Caçapava, Hugo Pe-
reira, o caso será apurado 
com a abertura de um in-
quérito. 
“A gente vai instaurar um 
inquérito policial para 
aprofundar nas investiga-
ções e chegar na autoria 
e verificar se existe mais 

consciente de água até a 
recuperação do nível dos 
reservatórios e normaliza-
ção completa do sistema 
de distribuição de água. 
Para notificações devem 
ser registradas na Central 
de Atendimento, telefones 
195 e 0800-0550195, tam-
bém pela Agência Virtual 
no site www.sabesp.com.
br ou pelo aplicativo Sa-
besp Mobile para Android 
e iOS.

No caso da microchipa-
gem, ela facilita na iden-
tificação e no resgate, se 
o animalzinho fujir ou se 
perder. O Cepatas fica na 
Estrada do Maçaim, s/n, 
ao lado do Escoteiro Ita-
peva, passando a ponte do 
rio Paraíba à direita. A en-
trada é gratuita.

de empregos, “quem se 
dedicar e quem fizer o cur-
so, vai ter muita oportuni-
dade”, afirmou. O prefeito 
ainda reiterou em sua fala 
que em sua gestão há uma 
busca por uma “cidade 
cada vez mais moderna, 
sustentável, humana e in-
teligente”. Além disso, ele 
comentou a economicida-
de que o PindaTech traz 
para o município, uma vez 
que é realizado entre uma 
parceria com a iniciativa 
privada. 
Aqueles que tiverem inte-
resse em participar, basta 
acessar AQUI. O progra-
ma é gratuito.

algum crime que não foi 
verificado”, disse. 
O que diz a prefeitura
Em nota, a Prefeitura de 
Caçapava disse que tomou 
conhecimento dos fatos 
na manhã desta terça-feira 
(24) e que vai apurar inter-
namente, abrindo proces-
so de sindicância. Disse 
ainda, que a autoridade 
policial foi comunicada e 
tomará as medidas investi-
gativas necessárias.
Por fim, o Executivo disse 
que repudia o ocorrido e 
promete empenho, no que 
lhe compete, na apuração 
da situação, o mais rápi-
do possível, inclusive com 
o acionamento e acom-
panhamento das equipes 
técnicas qualificadas para 
averiguação dos restos 
mortais e com a conse-
quente punição dos envol-
vidos.


