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Por WhatsApp,
golpistas tentam
obter dados de
servidores
públicos de
Pinda

A Prefeitura de Pindamonhangaba vai registrar
boletim de ocorrência na
Polícia Civil a respeito
de falsas mensagens que
os funcionários da saúde
têm recebido sobre atualização de cadastro.
Desde a última semana,
golpistas estão tentando
se passar por membros da
administração municipal
para obter informações
sobre os servidores. Eles
têm utilizado números de
WhatsApp, com imagem
do brasão do município
para tentar enganar os
funcionários, obter dados, e aplicar golpes.
Assim, enviam mensagens e solicitam dados
como RG, CPF, e-mail,
endereço, fotos, dentre
outros. Em algumas das
mensagens se apresentam como membros da
administração municipal,
como ocorreu com um

falso comunicado atribuído à Secretaria de Saúde
e à secretária da pasta,
Ana Claudia Macedo.
“Fui abordada por alguns
servidores que desconfiaram das mensagens
que receberam. Olhei a
mensagem e o conteúdo
nunca foi criado pela Secretaria de Saúde ou por
seus integrantes”, disse
Ana Claudia.
Além de não ser o padrão da Prefeitura, fazer
atualização de cadastro
via WhatsApp, o texto
mal redigido, com erros
de pontuação, auxiliou
os profissionais de saúde a desconfiarem da
mensagem. “Tem duas
situações que ajudam a
despertar desconfiança.
A primeira delas é que
o processo envolvendo
servidores, como atualização de cadastro, por
exemplo, é realizado

pelo Departamento de
Recursos Humanos, via
plataforma 1DOC, direcionada para o login
e cadastro específico de
cada servidor ou para
a Secretaria em que ele
trabalha, mas nunca por
WhatsApp.
Realizamos
processo
cauteloso e formalizado dentro das nossas
plataformas oficiais de
comunicação. A outra
é que alguns servidores
desconfiaram do padrão
de mensagens, em desconformidade com as
normas
gramaticais”,
ressaltou o secretário de
Administração, Marcelo
Martuscelli.
O secretário alertou os
servidores a desconfiarem de mensagens e
orientou a comunicar
imediatamente o superior, caso recebam esse
tipo de conteúdo.

Fundo Social de
Pinda encaminha
doação para
Ubatuba

O Fundo Social de Solidariedade (FSS) de Pindamonhangaba realizou
nesta semana uma importante ação humanitária às vítimas das fortes
chuvas que caíram no último final de semana em
Ubatuba, com a entrega
de mais de 1.000 peças
de produtos de higiene
pessoal.
O trabalho foi comandado pela primeira dama e
presidente do Fundo Social, Dra. Claudia Vieira

Domingues e toda a doação foi entregue pela
Secretaria de Segurança,
através da Guarda Civil
Metropolitana.
O Fundo Social de Pinda conseguiu arrecadar
120 kits com produtos de
limpeza, 312 escovas de
dente, 216 unidades de
álcool em gel e cerca de
500 fraldas, que foram
produzidas pelo Projeto
Gente Miúda, implantado no ano passado pelo
FSS. “Queremos agra-
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decer a Dra. Claudia e
todos do Fundo Social
de Pinda por essa importante ajuda que vai colaborar muito no socorro
às famílias afetadas pela
chuva em nosso munícipio”, afirmou a responsável pelo FSS de Ubatuba,
Rita de Cássia. Qualquer
doação pode ser encaminhada para Ubatuba e
entregue na sede da entidade, localizada na Av.
Gov. Abreu Sodré – bairro Perequê Açu.
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP
Livro D-26, FLS. nº 66, Termo nº 7601
Faço saber que pretendem se casar BENEDITO IRANÍ BORGES e ROSELENE DO NASCIMENTO, 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 19 de fevereiro de 1968, de estado civil solteiro, de profissão guarda vigia, residente e domiciliado na Rua Quarenta e Oito, nº 55, Jardim Maracaibo, Tremembé/SP, filho
de JOSÉ DARCY BORGES, natural de Tremembé/SP e de MARIA CARMELITA FERNANDES BORGES,
natural de Tremembé/SP, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. A habilitante é natural de Bom
Conselho-PE, nascida no dia 06 de julho de 1979, de estado civil solteira, de profissão ajudante de padaria,
residente e domiciliada na Rua Quarenta e Oito, nº 55, Jardim Maracaibo, Tremembé/SP, filha de CLETON MANOEL DO NASCIMENTO, natural de Bom Conselho/PE e de ANTONIA SEBASTIANA DO NASCIMENTO,
natural de Bom Conselho/PE, ambos residentes e domiciliados em Bom Conselho/PE. 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.

Edital de Audiência Pública
DISCUSSÃO DA ELABORAÇÃO DA LDO - LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO

Livro D-26, FLS. nº 67, Termo nº 7602
Faço saber que pretendem se casar RENAN LAURINDO BARQUETE e TAMILA CAVALCANTE CASTILHO, 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 22 de abril de 1988, de estado civil solteiro,
de profissão vendedor, residente e domiciliado na Rua José Moreira Pombo, nº 102, Centro, Tremembé/SP, filho
de ALEXANDRE DE SOUZA BARQUETE, de 53 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 07 de maio
de 1968 e de JAQUELINE LAURINDO BARQUETE, de 52 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 01
de fevereiro de 1970, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. A habilitante é natural de Taubaté-SP,
nascida no dia 26 de dezembro de 1994, de estado civil solteira, de profissão técnica em enfermagem, residente
e domiciliada na Rua José Moreira Pombo, nº 102, Centro, Tremembé/SP, filha de JOSÉ CARLOS CASTILHO,
natural de São Paulo/SP e de JAMIRA TENORIO CAVALCANTE, natural de São Paulo/SP, ambos residentes
e domiciliados em aubaté/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.

FINANCEIRO DE 2023
Em atendimento ao Artigo 48 parágrafo único da Lei 101/2000, visando proporcionar
a transparência da gestão fiscal, mediante incentivo à participação popular na
discussão da elaboração do anteprojeto da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias
do Município de Redenção da Serra para o exercício financeiro de 2023, a
Prefeitura Municipal de Redenção da Serra torna público que será realizada no
Plenário da Câmara Municipal, a AUDIÊNCIA PÚBLICA necessária à participação
popular, convidando os interessados e a população do Município com início às 10:00
do dia 19 de abril de 2022.

“Ilharriba: Festival de Música Latina
Ilhabela” promete agitar o arquipélago no
final de semana

Os interessados que não puderem comparecer ao evento, poderão acessar o
anteprojeto de Lei e seus anexos disponibilizados previamente no site oficial:

redencaodaserra.sp.gov.br ou pelo e-mail: contábil@redencaodaserra.sp.gov.br –
onde poderão, durante o horário da audiência, solicitar explicações a respeito dos
resultados apresentados nos portais oficiais do Município.
Redenção da Serra, 05 de abril de 2022.
Jucimar Ferreira da Silva - Prefeito Municipal
RG
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Ilhabela será palco de
sexta até domingo (8, 9 e
10/4) do “Ilharriba! Festival de Música Latina
Ilhabela”, já consagrado
como um dos maiores
festivais brasileiros do
gênero.
O evento vai reunir grandes nomes da música
latina, como Guga Stroeter, Pedro La Colina,
Timba Havana, Ballet
Latino, Lyra Latina, Victoria Saavedra, Lia Sophia, Camarada Ernesto
e Baby do Brasil, além

dos artistas locais, Cezar
Cardoso, Marcelo Batuque e Samuel Gustinelli.
Eles prometem muito
ritmo, suingue e alegria para as pessoas que
acompanharem os shows
gratuitos no Centro Cultural da Vila, centro
histórico da cidade. As
apresentações começam
sempre a partir das 19h.
No sábado e domingo
(9 e 10/4), a banda itinerante do Ilharriba fará
apresentações especiais
na Vila – Centro históri-
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co da cidade, convidando
os turistas e moradores a
prestigiarem o evento.
O “Ilharriba! Festival de
Música Latina Ilhabela” é uma realização da
Prefeitura de Ilhabela,
por meio da Secretaria
de Cultura e da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico e do Turismo. Siga as hashtags
#SintaORitmoDeIlhabela e #SintaANatureza nas
redes sociais e fique por
dentro de tudo sobre o
festival.
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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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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.
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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.

