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Cão é resgatado em
ação conjunta entre
corpo de bombeiros e
defesa civil de Taubaté

A Defesa Civil de Taubaté atuou nesta sexta-feira
(04) em ação de apoio
junto aos Bombeiros no
resgate de um cão abandonado preso no viaduto desativado que liga a
Avenida Bandeirantes a
avenida Dom Pedro I.
A Guarda Civil municipal estava em deslocamento pela Avenida
Assis
Chateaubriand
quando avistou um cão
que estava isolado e sozinho no trecho do antigo viaduto que fazia a
ligação entre as Avenidas Bandeirantes e Dom
Pedro I e foi desativado
após a construção de um
viaduto mais moderno no
local.
A Defesa Civil foi acionada pela GCM assim

como o corpo de Bombeiros para esta operação
de resgate, que de forma
conjunta, necessitou de
estratégias e cuidados
dos agentes envolvidos
para que o acesso a área
onde o animal se encontrava fosse possível.
Foi necessária a utilização de uma escada
com capacidade para
vários metros, por onde
os agentes criaram uma
forma de ponte entre
as margens do antigo e
novo viaduto, para que
fosse possível chegar até
o animal e retira-lo em
segurança. Funcionários
do CCZ acompanharam
a ocorrência e após o
resgate encaminharam o
cão para cuidados veterinários, onde foi avaliado

como saudável. O animal
foi castrado e recebeu
microchips de identificação pelo CCZ e agora
aguarda adoção.
Não foi identificada pelos agentes a forma como
o animal foi parar no antigo viaduto.em segurança.
Funcionários do CCZ
acompanharam a ocorrência e após o resgate encaminharam o cão
para cuidados veterinários, onde foi avaliado
como saudável. O animal
foi castrado e recebeu
microchips de identificação pelo CCZ e agora
aguarda adoção.
Não foi identificada pelos agentes a forma como
o animal foi parar no antigo viaduto.

Taubaté realiza
parada de páscoa
e inaugura
decoração
temática

A Prefeitura de Taubaté,
por meio da Secretaria
de Cultura e Economia
Criativa, realiza nos dias
08 e 09 de abril a “Páscoa
Encantada em Taubaté”,
com decoração festiva e
parada com personagens.
A Praça Dom Epaminondas irá receber, a partir

do dia 8 de abril, uma
decoração típica especial
para a comemoração da
Páscoa, que permanecerá
até o dia 19.
No dia 9 de abril, sábado,
às 9h, acontece a “Parada encantada da Páscoa”,
com show de bonecos
em forma de coelhos,
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apresentações musicais e
demais atrações, também
na Praça Dom Epaminondas.
Os personagens e as
apresentações acontecem
até as 11h.
As famílias poderão tirar
fotos e aproveitar o evento, que será gratuito.

pág. 2

A Gazata dos Municípios

Confira a atualização das estradas que
cortam Ubatuba
Ubatuba ainda continua
com a comunidade do
Camburi isolada na manhã desta terça-feira, 5.
Alguns trechos da rodovia Rio-Santos apresentam bloqueio parcial
ou total em decorrência
das chuvas intensas que
caíram desde a última
quinta-feira, 31.O trecho do km 4 da rodovia
Rio-Santos, por exemplo,
ainda não foi desobstruído. De acordo com o
diretor de Gestão da Defesa Civil de Ubatuba,
Ricardo Domingos Gil,
as máquinas da regional
norte devem começar as
atividades na estrada municipal que liga a pista à
comunidade do Camburi, tendo em vista que a
Concessionária CCR está
intensificando os trabalhos visando a conclusão
da remoção dos resíduos
no km 4 em meia pis-

ta. “Obtive informações
que este trecho é a parte
mais comprometida da
BR 101 e requer um tempo maior para liberação,
pois a região atingida em
quilometragem é enorme. Desta maneira, o
acesso ao estado do Rio
de Janeiro, segundo informações da CCR, está
interditado sem previsão
de liberação. Até Camburi, o tráfego flui em meia
pista”, informou. Ele
ainda acrescentou que o
acesso à comunidade do
Camburi ainda é feito
somente por embarcação
ou aeronave. “Porém,
oferecemos suporte suficiente para os próximos
dias. Já a Picinguaba tem
acesso terrestre. Estivemos em vistoria no local
na segunda-feira, 4, estivemos e a situação está
controlada”, garantiu.
Demais rodovias A ro-

dovia Oswaldo Cruz
foi liberada no início da
noite de segunda-feira,
4. De acordo com o Departamento de Estradas
e Rodagem – DER, o
trecho do Km 80+250m
opera em sistema pare e
siga visando garantir segurança do tráfego, devido ao registro de erosão
na pista. Entretanto, na
manhã desta terça-feira, um acidente com um
caminhão tombado foi
registrado por volta das
8h, no km 83- trecho de
serra, impedindo, temporariamente, a passagem
de veículos.
Rodovia dos Tamoios
funciona normalmente,
com nova serra liberada
sentido Vale do Paraíba.
Estrada da Almada
A Prefeitura de Ubatuba
reforça que a estrada da
Almada está bloqueada
para tráfego.
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Ilharriba: festival promete
trazer o melhor da música
latina para Ilhabela

Ilhabela será palco neste
final de semana, 8, 9 e 10
de abril, do “Ilharriba!
Festival de Música Latina Ilhabela”, já consagrado como um dos maiores
festivais brasileiros do
gênero, reunindo grandes nomes da música,
como Guga Stroeter, Lia
Sophia, Victoria Saavedra e Baby do Brasil.
As noites da charmosa
Ilhabela serão recheadas
de muito ritmo, suingue
e alegria com o festival
“Ilharriba!”, que tem entrada gratuita e será rea-

lizado no Centro Cultural
da Vila, centro histórico
da cidade. As apresentações começam a partir
das 19h.
Na sexta-feira (8/4),
Timba Havana, Ballet
Latino, Pedro La Colina
e Guga Stroeter fazem
as apresentações iniciais
do festival. Já no sábado
(9/4), é a vez das cantoras Lyra Latina, Victoria
Saavedra, Ballet Latino e
Lia Sophia se apresentarem no palco. Fechando
o evento, se apresentam
no domingo (10/4), Ca-

marada Ernesto, Cesar
Cardozo, Samuel Gustinelli, Ballet Latino e
Baby do Brasil.
O “Ilharriba! Festival
de Música Latina Ilhabela” é uma realização
da Prefeitura de Ilhabela
por meio da Secretaria
de Cultura de Ilhabela e
da Secretaria do Desenvolvimento Econômico
e do Turismo de Ilhabela.
Siga as hashtags #SintaORitmoDeIlhabela e
#SintaANatureza e fique
por dentro de tudo sobre
o festival.

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 067/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 - A Comissão de Licitações da Prefeitura
Municipal de Potim/SP, comunica aos interessados a abertura da Licitação para
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA NO BAIRRO MIGUEL VIEIRA - FASE 01 À 05, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.
Entrega dos Envelopes: até as 09h45min do dia 25/04/2022. Abertura dos Envelopes: 10h00min do dia 25/04/2022. Local da realização: Prédio da Prefeitura
Municipal. O Edital completo poderá ser retirado gratuitamente na Prefeitura
Municipal de Potim, ou através do site: www.potim.sp.gov.br.
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Pinda se destaca
nos Jogos da
Melhor Idade 2022
Pindamonhangaba está
retornando às competições, com sucesso. Os
primeiros a representarem a cidade foram os
atletas da melhor idade,
que participaram dos
JOMI – Jogos da Melhor
Idade, organizados pelo
Governo do Estado, ficando classificados em
terceiro lugar, perdendo
somente de São José dos
Campos e Guarulhos, cidades de grande porte.
Na competição desse
ano, foram 33 municípios inscritos, 32 participaram das competições,
um total de 1.697 atletas,
somando atletas masculino e feminino. Foram
2.280 pessoas envolvidas no evento, somando
jogadores,
comissões,
organizadores e arbitragem. A cidade de São
José dos Campos ficou
na primeira colocação
geral, com 179 pontos,
79 pontos nos esportes
femininos, 75 masculino
e 25 no misto; Pinda ficou na terceira colocação
geral, com 102 pontos,
sendo 24 pontos no feminino, 41 no masculino
e 37 pontos no misto.
Pindamonhangaba conseguiu a primeira colocação na Dança de Salão
“B”, Dança de Salão “C”
e Vôlei Adaptado masculino categoria “A”.
Para fechar a competição, Pinda venceu nesse
domingo Ubatuba e Lo-

rena por dois sets a zero
no Vôlei masculino “A”
e venceu Poá por dois
sets a zero e perdeu para
São José dos Campos por
dois sets a zero no Vôlei
masculino categoria “B”.
“Não tenho palavras para
agradecer a dedicação
de toda equipe SEMELP
e atletas. Coroamos o
trabalho de anos realizado com competência
e amor. Obrigada, Prefeitura Municipal, por
apoiar o esporte de nossa
cidade. Parabéns atletas,
vocês foram incríveis”,
disse a diretora de Lazer
da SEMELP, Marilda de
Oliveira. “Esses jogos
foram uma emoção para
todos nós que, depois
de 2 anos de pandemia,
competimos com nossos idosos, que são uma
verdadeira lição de vida,
garra e determinação. Parabéns a cada atleta das
equipes, a cada técnico,
gestor, funcionário, todos os envolvidos no sucesso da participação de
Pindamonhangaba nesse
ano”, disse o secretário
da SEMELP, Everton
Chinaqui.
Modalidades que se
classificaram para fase
estadual - Atletismo
Masculino Categoria E;
Bocha: 2º lugar - vice-campeão; Coreografia:
2º lugar – vice-campeão;
Dança de Salão Cat.C:
1º lugar; Dança de Salão
Cat. B: 1º lugar; Dominó

Feminino: 2º lugar – vice-campeão;
Natação
masculino: Categoria A Orlando Duarte - 1 lugar
/ Natação feminino: Categoria F; Vôlei Adaptado Masculino: Categoria
A – 1º lugar – Campeão;
Vôlei Adaptado masculino: Categoria B – 2º lugar – vice-campeão.
Destaques da competição
- Atletismo Masculino:
4º lugar na classificação
geral; 1º lugar, categoria E - Aristeu Domingues; 3º lugar, categoria
F - Geraldo de Oliveira
Garcia. Bocha: 2º lugar vice-campeão, Luiz Gonzaga, Márcio Antonio,
Bruno Ferrarezzo;
Buraco Feminino: 5º Lugar, Rosa Maria Antunes
e Gervalina Couto;
Coreografia: 2º lugar –
vice-campeã;
Dança de Salão Categoria C: 1º lugar, Luiz
Gonzaga e Maria Clara
Romão;
Dança de Salão Categoria B: 1º lugar Benedito
Barbosa e Maria Nazareth
Dominó Feminino: 2º
lugar – vice-campeã,
Ana Maria Merenciano e
Rosa Maria de Camargo;
Vôlei Adaptado Masculino: Categoria A – 1º lugar – Campeão;
Vôlei Adaptado masculino: Categoria B – 2º lugar – vice-campeão;
Xadrez Feminino: 3º lugar.
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Prefeitura de Caçapava lança
projeto com encontros mensais
sobre Folia de Reis

A Prefeitura de Caçapava, por meio da
Secretaria de Cultura,
Esporte e Lazer, lança neste mês o projeto “Prosa sobre Folias
de Reis – História,
Festejos e Tradição”,
uma série de encontros
mensais com o objetivo de compartilhar informações com grupos
e estudiosos dessa manifestação da cultura
popular. Os encontros
serão realizados sempre no terceiro sábado
do mês, das 9h30 Às
11h30, no Armazém
da Estação Ferroviária
(Av. Coronel Alcântara, Centro de Caçapava). O primeiro encontro está marcado para o
dia 16 de abril.
A atividade receberá

a cada encontro integrantes de grupos
locais e regionais, estudiosos e nomes da
cultura popular para
um intercâmbio de
ideias e conhecimentos
sobre folias.
O projeto é aberto ao
público em geral. Devotos e simpatizantes
estão convidados a
participar. Sobre Folias
de Reis
Folia de Reis é uma
manifestação católica,
cultural e festiva classificada, sobretudo no
Brasil, como manifestação folclórica. Caracteriza-se por celebrar a
Adoração dos Magos
ao nascimento de Jesus Cristo, por meio de
cortejos e peregrinação
de grupos de devotos
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no período de Natal em
visitação aos presépios
até o dia de Reis ou início de fevereiro.
As manifestações contam com dança, música, verso, prosa, mesa
farta e em muitos casos
até pouso.
Serviço:
Encontro
“Prosa Sobre Folias de
Reis – História, Festejos e Tradição”
Quando: 16 de abril de
2022.
Horário: 9h30
Onde: Armazém da
Estação Ferroviária Av. Coronel Alcântara,
Centro – Caçapava/SP.
Curadoria de conteúdo: Talita Domingos
Informações: Secretaria de Cultura, Esporte
e Lazer pelo Tel. (12)
3652-9222
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Ubatuba segue em
estado de emergência
A Defesa Civil e a Secretaria de Assistência Social continuam
acompanhando a situação das pessoas que
residem em região de
risco nesta terça-feira, 5. Vistorias estão
sendo feitas para avaliar se já é possível liberar as famílias para
retornarem as suas
residências. Ontem, a
Prefeitura de Ubatuba decretou estado de
emergência na cidade.
Na região central,
como Parque Guarani
e Núcleo Botafogo, as
12 famílias (36 pessoas) que estavam alojadas na EM Padre José
de Anchieta foram
liberadas para este retorno ainda na segunda-feira, período da
manhã (uma família já
havia retornado no domingo). Elas receberam kits com produtos
de limpeza para fazerem a higienização de
suas casas bem como
cestas básicas.
Já a na região Norte,
até a manhã desta terça-feira, sete famílias
permaneciam alojadas
na EM Iberê Ananias
Pimentel. Segundo o
diretor de Gestão da
Defesa Civil de Ubatuba, Ricardo Domingos
Gil, essas pessoas são
as que moram na parte
mais próxima à rodovia e tiveram suas ca-

sas ameaçadas pela enxurrada e pelo volume
de massa que desceu.
“Eles permanecem nas
escolas até uma melhor
avaliação da Defesa
Civil. Na manhã desta terça-feira, iremos
até o local para efetuar
essa vistoria junto com
a Concessionária Nova
Dutra”, afirmou.
De acordo com ele,
no Camburi, as famílias seguem totalmente
isoladas devido a interdição completa da
Rio Santos na altura do
acesso à comunidade,
porém, foram abastecidas por meio de embarcações e apoio do
helicóptero águia no
fim de semana. Gil ainda alertou a população,
reforçando que ainda
existe preocupação de
registro de ocorrências
devido ao encharcamento do solo, principalmente, das regiões
onde o volume pluviométrico registrado
desde quinta-feira, 31,
quase atingiu 600mm.
“Em três dias é um
volume muito alto. Temos feito acompanhamento. Algumas coisas
continuam acontecendo, como pequenos
deslizamentos de terra
no lado Sul da cidade, mas não de grande
proporção como foi no
lado norte. É importante lembrar que, no-

vamente, há previsão
de chuvas de grande
intensidade a partir de
quarta-feira, 06”, concluiu
Além disso, essas comunidades
também
tiveram o fornecimento de energia elétrica
prejudicado em consequência das chuvas
e queda de árvores. A
Concessionária Elektro informou que, na
manhã desta terça, encaminhou equipes aos
bairros Camburi, Praia
da Fazenda, Puruba e
Sertão do Ubatumirim
para tentar solucionar
o problema.
Doações
Quem desejar ajudar
as pessoas que tiveram
suas residências atingidas pela chuva, pode
efetuar a doação para
o Fundo Social de Solidariedade na sede do
centro de Capacitação
Profissional, que fica
na avenida Governador Abreu Sodré, s/n,
Perquê Açu , das 8h às
17h.
Confira os itens mais
necessários
Produtos de limpeza
Produtos de higiene
Fralda descartável geriátrica G.
Fraldas descartáveis p,
M, G e GG infantil.
Absorventes
Água mineral
Leite
cestas básicas
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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.”

