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Secretaria de saúde de
Taubatérealiza a semana de
conscientização do autismo

O Ambulatório de
Reabilitação, da Secretaria Municipal de
Saúde, realiza de 4 a
8 de abril a Semana
de Conscientização do
Autismo. As atividades são destinadas aos
pais e responsáveis por
crianças que possuem
o Transtorno Espectro
Autista (TEA). A programação conta com
palestras, roda de conversa e uma oficina e
acontecem no Ambulatório de Reabilitação
Madre Cecília (Bloco
Laranja) que fica à
Rua Francisco Alves
Monteiro, s/n no bairro Novo Horizonte. As
inscrições devem ser
realizadas na secretaria do espaço ou por
telefone 3686-1588 e
as vagas são limitadas.
Segunda-feira|4
de
abril|9h Palestra “O

que é TEA?” (com
o setor de Psicologia)|15h Palestra “Dificuldade
alimentar:
como ajudar” (com o
setor de Reabilitação)
Terça-feira|5
de
abril|15h
Palestra
“Ressignificando o autismo” com Neuropediatra Dr. Vicente José
Assencio
Quarta-feira|6
de
abril|9h Roda do Espectro: “Autismo, birras e crises: compreender para intervir”
(com o setor de Psicologia)|18h Palestra:
“Movimento e Autismo” (com o setor de
Fisioterapia)
Quinta-feira|7
de
abril|15h Palestra “Vamos falar sobre autismo?” com a Psiquiatra
Dra Márcia Gonçalves|18h Palestra “O
poder do brincar no au-

tismo” (com o setor de
Terapia Ocupacional)
Sexta-feira|8
de
abril|9h “Oficina de
Comunicação Alternativa: aprendendo na
prática” (com o setor
de Fonoaudiologia).
Além da programação
acima, neste próximo
sábado, dia 02 de abril
em homenagem ao Dia
Mundial da Conscientização do Autismo, o
3º BAEP, nas dependências do 5º Batalhão de Polícia Militar
do Interior abrirá seus
portões para receber
familiares e pessoas
com TEA para uma
visita que terá início
às 13h com a visitação
ao canil, seguida pela
visita a cavalaria (14h)
e termina às 15h com a
exposição de viaturas
utilizadas pela corporação.

Prefeitura de Pinda faz
Semana Mazzaropi com
exposição de caricaturas

Em comemoração à
Semana
Mazzaropi,
realizada anualmente
na segunda semana do
mês de abril, a Secretaria de Cultura e Turismo estará realizando a
Exposição Mazzaropi,
no saguão da Prefeitura Municipal. A ação
ocorre do dia 04 a 29
de abril, com entrada
gratuita.
Nesta exposição, os
visitantes poderão contemplar as caricaturas

de Amácio Mazzaropi
feitas por artistas que
participaram do 3º Salão Online de Humor
em 2021, que teve
como tema este prestigiado ator, humorista e
cineasta brasileiro.
O Salão é organizado
pelo cartunista Francisco Machado, com o
apoio da Prefeitura, e
foi criado com o objetivo de prestigiar os artistas nacionais e internacionais no desenho
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de humor.
Segundo a diretora de
Cultura, Rebeca Guaragna Guedes, “Amácio Mazzaropi foi uma
das grandes lendas de
nossa cultura. Conhecer sua carreira é uma
aula de história sobre
a modernização dos
meios de comunicação,
passando pelo circo,
teatro, rádio e televisão
até chegar ao cinema,
onde alcançou o mais
alto nível de sua arte.”
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP
Livro D-26, FLS. nº 65, Termo nº 7599
Faço saber que pretendem se casar JEFERSON DOS SANTOS e NATHALYA CRISTINA DE TOLEDO,
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Santa Cruz das Palmeiras-SP, nascido no dia 07 de novembro de 1995, de estado
civil solteiro, de profissão trabalhador rural, residente e domiciliado na Rodovia Francisco Alves Monteiro,
nº 1355, Assentamento Conquista, Tremembé/SP, filho de LUCIANO SOARES DOS SANTOS, residente e
domiciliado em Santa Cruz das Palmeiras/SP e de SILVIA AMARO MALAQUIAS DOS SANTOS, de 52
anos, nascida na data de 06 de setembro de 1969, residente e domiciliada em Tremembé/SP. A habilitante é
natural de Tremembé-SP, nascida no dia 07 de novembro de 1997, de estado civil solteira, de profissão do lar,
residente e domiciliada na Rodovia Francisco Alves Monteiro, nº 1355, Assentamento Conquista, Tremembé/
SP, filha de MARCOS ANTONIO DE TOLEDO, natural de Tremembé/SP e de KARINA APARECIDA DE
TOLEDO, natural de Tremembé/SP, 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.
Livro D-26, FLS. nº 66, Termo nº 7600
Faço saber que pretendem se casar DEIWIDY ALLAN KOBAYASHI DE FARIA e INGRID BRITO DE
PAIVA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil
Brasileiro. O habilitante é natural de Tremembé-SP, nascido no dia 23 de março de 1990, de estado civil solteiro, de profissão assistente administrativo, residente e domiciliado na Rua Jaime Barbosa Lima, nº 330, Jardim
Jaraguá, Tremembé/SP, filho de FLAVIO SIMÕES FARIA, de 49 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na
data de 12 de junho de 1972 e de CRISTIANE APARECIDA KOBAYASHI DE FARIA, de 49 anos, natural
de Tremembé/SP, nascida na data de 23 de junho de 1972, ambos residentes e domiciliados em Santa Rita do
Passa Quatro/SP. A habilitante é natural de Caçapava-SP, nascida no dia 18 de dezembro de 1990, de estado
civil solteira, de profissão professora, residente e domiciliada na Rua Jaime Barbosa Lima, nº 330, Jardim
Jaraguá, Tremembé/SP, filha de FERNANDO MODINEZ DE PAIVA, de 57 anos, natural de São Paulo/SP,
nascido na data de 12 de abril de 1964 e de APARECIDA DOS ANJOS LOBO BRITO DE PAIVA, de 57 anos,
natural de Rio de Janeiro/RJ, nascida na data de 06 de dezembro de 1964, 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.
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AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº 052/2022
CARTA CONVITE Nº 001/2022
EDITAL Nº 013/2022
Ref: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME TERMO DE
REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.
A Comissão Municipal de Licitação e Avaliação, nomeada pela da Portaria Nº 191/2021, através
de seu Presidente, torna público e para conhecimento e intimação dos licitantes que, em sessão
pública da mesma, datada de 01 de abril de 2022, após exame das propostas apresentadas pelos
concorrentes, foi proferido o seguinte julgamento:
EMPRESAS HABILITADAS:
• EMPRESA: Servacon Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil S/S Ltda.;
• EMPRESA: Contabilidade Pontes & Ferreira Ltda;
• EMPRESA: Isabel Cristina Teixeira da Silva & Cia Ltda.
Tendo em vista a habilitação de todas as participantes a Comissão após o exame das propostas
apresentadas no pleito e adotado o critério de julgamento prescrito no Edital, chegou-se ao seguinte
resultado classificatório:
EMPRESA

VALOR TOTAL

1º Colocado: Servacon Serv. de Assessoria e Consultoria Contábil S/S Ltda.

R$ 87.000,00

2º Colocado: Isabel Cristina Teixeira da Silva & Cia Ltda

R$ 91.650,00

3º Colocado: Contabilidade Pontes & Ferreira Ltda

R$ 96.000,00

Fica aberto o prazo recursal.

Potim, 01 de abril de 2022.

________________________________
Bruno Camilo França de Abreu
Presidente da Comissão de Licitações
____________________________________________

Razão Social da empresa (ou carimbo)

Ciente: ____________________________________
Nome do Responsável pelo Recebimento
Data: _____/_____/______.
Obs: Encaminhar através do e-mail: licitacao@potim.sp.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 012/2022. Objeto: Aquisição de Caminhão Tipo Coletor e Compactador de Lixo, Conforme Termo de
Referência e Demais Anexos do Edital. Data para recebimento de proposta:
das 08h00min do dia 01/04/2022, até as 08h00min do dia 13/04/2022; data da
abertura de propostas: das 08h00min às 09h00min do dia 13/04/2022; data de
início da sessão pública: às 09h00min do dia 13/04/2022, 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.
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Tremembé realiza Defesa Civil de
a semana
Ilhabela continua
municipal de
em estado de
conscientização
atenção por
do autismo
conta de previsão
de chuvas

Prefeitura de Tremembé realiza de 02 a 08
de abril evento para
combater a desinformação e o preconceito
que afetam a vida das
pessoas com transtorno do espectro autista e suas famílias.
Semana será marcada por ações presenciais, digitais e
campanhas de comunicação para informação e conscientização.
Dia da Conscientização do Autismo será
realizado no sábado,
02 de abril, das 9h às
13h na Praça da Estação em Tremembé.
A cidade de Tremembé
realiza de 02 a 08 de
abril a 1ª Semana Municipal de Conscientização do Espectro Autista para promover a
informação e combater
o preconceito que afeta
a vida das pessoas com
transtorno do espectro
autista e suas famílias.
E como marco inicial
desta ação, a Prefeitura de Tremembé apoia
o Grupo Movimento
do Orgulho Autista
(MOA) na realização
do evento especial do

Dia da Conscientização do Autismo, que
acontece na Praça Geraldo Costa (Palco da
Estação), 02 de abril,
sábado, das 9h às 13h.
“O evento faz parte
do calendário desta
semana especial, que
contará também com
ações digitais como
uma live com a psicóloga Lilia Maíse de
Jorge, em serão desmitificados
alguns
conceitos pré-concebidos sobre o Autismo para levar muita
informação para toda
a população”, explica
a Secretária de Educação Daniela Renó.
Além disso, a cidade de Tremembé, por
meio das Secretarias
de Educação e Saúde e do CEEP – Centro de Atendimento e
Educação Especial, já
promove uma série de
ações para apoiar as
pessoas e famílias do
Espectro Autista.
Na educação, a cidade
possui 15 salas equipadas de Recursos
Multifuncionais para
suporte aos alunos em
contraturno escolar e

18 professores especialistas no assunto.
Na saúde e com o apoio
do CEEP, o município
disponibiliza a carteirinha de identificação
do autista que permite
à pessoa no espectro
autista e seus acompanhantes a terem acesso
aos atendimentos prioritários (saúde, comércio, etc.), atendimento
e estacionamento em
vagas públicas, profissionais especializados
em fisioterapia, fonoaudiologia, terapia
ocupacional, nutricionista e psicólogo, além
de um grupo de apoio e
oficinas de artesanato.
Aprender é o primeiro
passo para compreender!
O respeito é essencial
para todas as pessoas,
pois a inclusão das pessoas no espectro autista começa com a ação.
Participe da Semana
Municipal de Conscientização do Espectro
Autista em Tremembé!
Porta-voz disponível:
Daniela Renó, secretária de Educação, e
Vanelle Camilo, secretária de Saúde.

A Defesa Civil de
Ilhabela continua em
estado de atenção por
conta da previsão de
mais chuvas até o próximo sábado (2/4). Segundo os institutos de
meteorologia, cerca de
250 milímetros estão
previstos no acumulado de 72 horas. Na
noite desta quarta-feira (30/3), ventos fortes e chuvas atingiram
a cidade. Ao todo, 20
ocorrênciasforam atingidas pela Defesa Civil

da cidade entre as 23h
e às 6h da manhã desta
quinta-feira (31). Esse
número subiu para 57
ocorrências até às 16h.
A maioria das ocorrências se referem a quedas de árvores, sendo
que três delas afetaram
a rede primária da fornecedora de energia.
Outras duas quedas de
árvores atingiram veículos que estavam em
via pública. Além disso, foi registrado um
ponto de alagamento
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na cidade. Segundo os
dados pluviométricos
registrados pela Defesa
Civil, na região Norte
choveu cerca de 100
milímetros, na Vila
cerca de 60 milímetros
e na Barra Velha cerca
de 50 milímetros. A
Defesa Civil continua
atendendo as ocorrências nos bairros, enquanto as equipes da
Secretaria de Serviços
Urbanos realizam limpeza e desobstrução de
vias públicas.
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Alunos do EMEF Ernani
Giannico visitam o centro de
educação ambiental de
Tremembé

Os alunos de 1º ao 5º ano
do Ensino Fundamental
da escola Ernani Giannico estão participando
de uma série de oficinas
práticas de Gestão Ambiental, pedagógicas e
inclusivas no CEA.
O objetivo principal é
levar de forma lúdica
e pedagógica informações importantes sobre
educação
ambiental,
desenvolvimento
sustentável, consumo e
produção responsável.
As atividades são divididas entre aulas teóricas e
práticas, proporcionando aos alunos o contato
direto com a natureza.
O CEA oferece aos alunos e visitantes a oportunidade de conhecer melhor o meio ambiente.
No espaço é possível

encontrar uma Cúpula
Geodésica, Bonsais, Pau
Brasil, comedouros ecológicos para fauna terrestre e avifauna , hidroponia, cultivo de morango,
captação de água pluvial;
e hortas diversas, galinheiro modelo (com telhado verde), coletores
para recicláveis, composteira, minhocário, orquidário em árvore (com
cerca de 100 epífitas),
estação meteorológica,
relógio solar, jardim herbário, pasto apícola, meliponário, entomologia
(estudo de insetos), astronomia (com utilização
de telescópio profissional), microbiologia (com
utilização de microscópios eletrônicos), reaproveitamento de materiais
(pneus, galões, vasilha-

mes), viveirismo com
produção de mudas nativas, painel fotovoltaico
com sistema de energia
solar para uso no próprio
local, laboratório de pesquisa, práticas e visualização, kits educacionais,
telescópio de observação, aquário, sala auditório e oficinas pedagógicas de ações ecológicas,
além de contar com acessibilidade para PCDs.
A programação do CEA
também é aberta a população para alunos da rede
municipal de ensino,
alunos da rede privada,
participantes de projetos
sociais, pesquisadores e
membros da sociedade
que tenham interesse em
vivenciar aulas e palestras pedagógicas de educação ambiental.
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Defesa civil de
Taubaté recebe
nova viatura para
atendimento de
ocorrências

A Prefeitura entrega nesta sexta-feira, 1º de abril,
às 10h, para a Defesa
Civil do município uma
nova viatura recebida
pelo Governo do Estado
para atividades preventivas e de salvamentos,
que passará a integrar o
conjunto de veículos da
Defesa Civil como um
importante reforço na
estrutura operacional no
atendimento das ocorrên-

cias.
A nova viatura entregue
para Taubaté foi recebida
em uma cerimônia alusiva ao 46º aniversário da
Defesa Civil do Estado,
no dia 16 de março, no
Palácio do Governo do
Estado de São Paulo.
Na ocasião foram destinadas 100 viaturas pela
Defesa Civil Estadual
para os municípios paulistas com o objetivo de
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otimizar e contribuir para
a modernização das frotas propiciando melhor
gestão de riscos e de desastres. O veículo é uma
caminhonete Fiat Strada 0km com carroceria
aberta, apta para o recebimento e instalação de
equipamentos para o trabalho de enfrentamento a
situações de emergências
como o combate a incêndios e queimadas.
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Chuvas em Ubatuba
deixam 11 famílias
desabrigadas

O grande volume de
chuvas em Ubatuba que
começou na tarde de
quinta-feira, 31, e ainda
persiste no município na
manhã desta sexta-feira,
1º, gerou vários pontos
de alagamento na cidade, principalmente na
região central. Até às 7
horas da manhã desta
sexta-feira, 1, um total
de 11 famílias (17 adultos e 17 crianças) que

tiveram suas casas atingidas estão abrigadas na
EM Padre José de Anchieta. O Fundo Social
de Solidariedade e a Secretaria de Assistência
Social estão oferecendo
o suporte às famílias,
oferecendo colchões,
cobertores e alimentação. A Secretaria de
Educação informa que
as aulas estão suspensas
na EM Anchieta devido

ao acolhimento das pessoas desalojadas. Já as
demais unidades devem
funcionar normalmente, caso não apresentem
alagamento em frente
nem tenham sido atingidas por alguma ocorrência. Caso haja algum
contratempo, a equipe
escolar entrará em contato com as famílias que
a unidade atende e fará
a devida orientação.

Atenção motoristas que
desejam utilizar a Rodovia Rio- Santos na manhã
desta sexta-feira, 1: a pista está com três pontos :
na região Sul, o bloqueio
está na altura do Km 61
da rodovia Governador
Mário Covas (SP-55), na
altura da Praia do Lamberto; na região Norte,

a rodovia BR-101 tem
o km 35, altura da praia
de
Itamambuca/Félix,
totalmente
interditado
por tempo indeterminado
devido a danos na pista e
no km7, região da Picinguaba/Camburi, a pista
também está totalmente
bloqueada devido a deslizamento de massa com

bloco rochoso, com mais
de 40 toneladas, impedindo a passagem de veículos.
Segundo à Defesa Civil,
a Polícia Rodoviária Federal – PRF já acionou a
Superintendência da PRF
em SP e, devido às ocorrências, vai manter a Rodovia interditada.

Ubatuba: Chuvas
ocasionam queda de
barreiras e interditam
Rio-Santos em mais de um
trecho

Quilombo do Camburi
reforça demanda por
demarcação e
pavimentação de
estrada

Representantes das secretarias de Assistência Social,
Educação, Comunicação,
Meio Ambiente, Pesca e
Agricultura e Turismo da
Prefeitura de Ubatuba encontraram a comunidade
do Quilombo do Camburi,
na região Norte de Ubatuba, na quarta-feira, 30, para
escutar suas reivindicações.
No encontro também foram eleitas delegadas para
representar a comunidade
durante o evento I Conferência Municipal das Comunidades Tradicionais de
Ubatuba.
A demarcação do território
e a titulação das famílias
do quilombo, a pavimentação urgente da estrada
de acesso, mais horário de
ônibus, reforma e ampliação do posto de saúde, com
construção de banheiro, a
instalação de antena para
sinal telefônico ou de internet nos serviços de educação e saúde e também para
a comunidade, bem como
a fiscalização e o combate
à especulação imobiliária
apareceram como reivindicações principais.
A presença de forças de
segurança pública também
é uma reivindicação forte
frente aos muitos casos de
roubos de carros e casas.
Outra demanda é por saneamento básico e orientação
e apoio para instalação de
fossas ecológicas, uma necessidade para cuidar das
águas e evitar a contaminação do rio e do mar.
O ordenamento turístico,
a melhoria das pontes de
acesso à sede da associação,
mais incentivo para que os

artesãos da comunidade
vendam suas peças, apoio
para autorização de roças e
realização da pesca artesanal e comercialização da juçara foram pontos também
reforçados pelos presentes
no eixo de trabalho e renda.
As duas associações dentro
da comunidade, bem como
o espaço próximo à pista da
rodovia, podem funcionar
como pontos de economia
solidária para divulgação,
trabalho e comercialização
da produção dos comunitários.
Ensino fundamental ao superior
A comunidade solicitou que
haja micro-ônibus que possam fazer o transporte escolar dos alunos que fazem
o ensino fundamental II no
Puruba e o ensino médio na
escola Deolindo, no Centro.
Foram vários os relatos de
evasão escolar como resultado do difícil acesso às
unidades educacionais.
Outra alternativa colocada
é a de ter a escola do fundamental até o ensino médio dentro da comunidade
mesmo, evitando o deslocamento por grandes extensões, além de atividades de
contraturno como aulas de
surfe e futebol realizadas
em parceria com professores das secretarias de Esportes e Lazer, Educação
ou da Fundação da Criança
e do Adolescente de Ubatuba (Fundac).
O ensino de jovens e adultos (EJA e CIEJA) e supletivo também foi outro tema
discutido. Algumas ideias
levantadas são o apoio de
profissionais da Educa-
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ção com aulas de reforço
para jovens e adultos que
queiram terminar o ensino médio, além de buscar
meios de instalar e manter
o acesso à internet dentro
da comunidade que permite
prosseguir os estudos universitários à distância.
Foi lembrado que a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp)
está com vestibular aberto
e oferece cursos superiores
gratuitos como Pedagogia
e licenciatura em Letras e
Matemática. O título em
nível superior ampliar as
oportunidades de trabalho,
permitindo, por exemplo,
que comunitários prestem
concurso para atuar como
professores.
Encerramento do ciclo de
pré-conferências
A última pré-conferência
de comunidades tradicionais reunirá caiçaras da região Sul na sexta-feira, 8 de
abril, às 18 horas, na Escola
Municipal Nativa Fernandes de Faria. O endereço é
rua José Pedro, 80, bairro
Sertão da Quina.
A atividade na região sul
encerra o ciclo de pré-conferências, que reuniu indígenas das aldeias Boa Vista,
Rio Bonito, Akaray Mirim
e Renascer, quilombolas da
Fazenda, Caçandoca, Sertão do Itamambuca e Camburi, e caiçaras das regiões
Central (Centro, Centro-Sul
e Centro-Norte) e Norte.
A próxima reunião da comissão organizadora da
conferência será realizada
na terça-feira, 5, às 14h30,
e definirá local e data da I
Conferência Municipal.
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Vacinação contra
covid-19 e
influenza para 80
anos ou mais idade

Prefeitura promove Teatro nos Parques
2022 dias 8, 9 e 10 de abril

A Prefeitura de Taubaté continua com a campanha de vacinação
contra INFLUENZA
nesta sexta- feira, dia 1
de abril, para o público
de 80 ANOS E MAIS
IDADE.
Horário: 8h às 15h.
Com a distribuição de
senhas até as 14 horas.
Vacina contra Influenza:
Salas de vacina: ESF
Chácara Silvestre, ESF
Estoril e ESF Santa Tereza. Apresentar: documento RG, CPF, comprovante de residência
Taubaté.
Vacina contra Influenza + COVID:

Apresentar: documento RG, CPF, comprovante de residência
Taubaté, comprovante
da 1ª dose ADICIONAL (3ª dose) da vacina contra COVID-19,
aplicada em Taubaté.
Influenza: Público alvo
de idosos de 80 ANOS
E MAIS IDADE. COVID: Público alvo de
idosos de 80 ANOS E
MAIS IDADE para a
aplicação da 2ª DOSE
ADICIONAL (4ª dose)
As salas de vacinas
abaixo ofertam, além
da vacina contra a Influenza a vacina contra a COVID 19, para
aplicação da 2ª DOSE

ADICIONAL (4ª dose)
para Pessoas com 80
anos e mais idade, que
tomaram a 3ª dose há
pelo menos 4 meses
após a realização da 1ª
DOSE ADICIONAL,
independente do imunizante aplicado.
Salas de vacina: ESF
Ana Rosa, ESF Água
Quente, ESF Esplanada Santa Terezinha,
ESF Marlene Miranda,
ESF Continental, ESF
Santa Isabel, ESF Planalto, ESF Piratininga,
ESF Vila Marli, Pamo
Cidade Jardim, Pamo
Quiririm e UBS MAIS
Três Maria I (Fazendinha).

A Prefeitura, por meio
da Secretaria de Cultura e Turismo, divulga
a ação Teatro nos Parques 2022, com três
dias de apresentações
culturais em parques
da cidade. Todas as
apresentações são gratuitas e serão realizadas no fim de semana
do dia 8 de abril. No
dia 08/04, sexta-feira,
ocorrerá a “Resenha de

Mamulengo” com Mamulengo da Folia, às
10 horas, além da exibição “Letras Perambulantes”, com Núcleo
Caboclinhas, às 14 horas, ambos na Estação
Cidadania, em Moreira
César.No dia 09/04, sábado, o evento ocorrerá
no Bosque da Princesa,
com a apresentação
“Por Que?”, do Cia Ciência, às 15 horas.
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Para fechar o fim de
semana, no dia 10/04,
domingo,
ocorrerão
duas apresentações da
Cia Ciência no Parque
da Cidade: “Oi Lá, Inezita” às 11 horas e “Sabiás do Sertão”, às 15
horas. Mais informações e divulgação no
Instagram e Facebook
@teatronosparques e
no site www.teatronosparque.com.
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Confira as atualizações sobre a situação
das chuvas em Ubatuba

A chuva continua em
Ubatuba e a Defesa Civil trabalha para atualizar os índices pluviométricos e intensificar
o monitoramento nas
áreas de risco.
A última conferência
dos pluviômetros foi
feita às 9h20 desta sexta-feira, 1. Em quase
20 horas de chuva, em
algumas regiões, os
índices ultrapassam os
300 mm, como em Itamambuca.
Confira os números:
– Itamambuca 328 mm
– região central/Sede
190 a 245 mm
– Poruba 178 mm
Almada 110 mm
– região oeste
130 a 180 mm
– região centro sul
140 a 180 mm
– região sul 90 a 110
mm
Estradas:
De acordo com a CCR,
concessionária responsável pela Rodovia
Rio-Santos, durante a
madrugada e manhã
desta sexta-feira, 1
equipes de conservação da concessionária

atuam no trecho da
BR-101, para minimizar os incidentes causados pela chuva que
atingem a região.
A situação mais crítica está no km 32, em
Ubatuba, onde parte da
pista rompeu e interdita o tráfego nos dois
sentidos.
O local está sinalizado
pela Polícia Rodoviária Federal. Equipes
da concessionária estão no local avaliando
a situação e as medidas
que serão aplicadas
para a normalização do
trecho.
O tráfego de veículos
no km 7 da BR-101,
próximo à praia de Picinguaba, em Ubatuba (SP),também está
interditado, devido à
queda de rochas e lama
na pista. Equipes da
concessionária estão a
caminho para iniciar os
trabalhos de remoção
das rochas e limpeza
do local para a normalização do tráfego.
Desalojados:
O número de famílias
desalojadas ainda per-

manece o mesmo: 11,
sendo 17 adultos e 17
crianças. Todos estão
acolhidos na EM Padre
José de Anchieta, que
fica na região central
do município.
Informações atualizadas às 10h21
Estradas:
A CCR RioSP informa
que devido às fortes
chuvas que atingem
o trecho da BR-101,
entre Ubatuba (SP) e
a cidade do Rio de Janeiro, desde ontem, 31,
foram registradas, até
o momento, pelo menos 20 ocorrências, entre quedas de árvores,
de barreira e de rocha,
além de uma ruptura de
uma faixa da pista que
ocorreu no km 32, em
Ubatuba, que provocam interdição total ou
parcial nos dois sentidos da pista.
As equipes da Concessionária estão empenhadas e trabalham nos
locais das ocorrências
para minimizar os impactos no tráfego.
Informações atualizadas às 10h33
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Altos índices
pluviométricos
deixam Ubatuba
em estado de
alerta

O mês de abril começa
com Ubatuba apresentando altos índices pluviométricos, o que deixa a cidade em estado
de alerta, que é quando
a marca ultrapassa os
100 mm de chuva em
até 72 horas. A chuva
intensa e ininterrupta
teve início por volta de
15 horas de quinta-feira, 31, e ocasionou várias ocorrências, como
alagamento, queda de
árvores e barreiras e

interdição de rodovias.
Uma casa no bairro
Bela Vista foi atingida
por deslizamento de
massa, mas não houve
feridos ou vítimas. O
proprietário foi orientado pela Defesa Civil
para deixar o local que,
posteriormente, será
vistoriado.
As equipes trabalharam durante toda a madrugada em ocorrências por toda a cidade.
O trabalho continua na
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manhã desta sexta-feira, 1. De acordo com a
defesa Civil estadual, a
previsão é que a chuva
permaneça, pelo menos,, até sábado, 2.
Confira os índices registrados pelos pluviômetros em 24 horas:
Maranduba 95 mm
Rio Escuro 132mm
Estufa II 218mm
Centro 215mm
Figueira 123mm
Itamambuca 317mm
Poruba 179mm

