
www.tremembeonline.com.br / www.agazetadosmunicipios.com

Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • Jambeiro • Lagoinha • Monteiro Lobato • Natividade da Serra • 
Paraibuna • Pindamonhangaba • Potim • Redenção da Serra • Santa Branca • Santo Antonio do Pinhal  • São Bento do Sapucaí • São 

Luiz do Paraitinga • Taubaté • Tremembé • Ubatuba

ANO XXXII 30-31 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2022 EDIÇÃO 3240 DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA R$ 1,00

A Gazeta dos Municípios A Gazeta
 de

 Tremembé 

33º Anos

cançar o maior número 
de mulheres na faixa 
etária de 25 a 64 anos 
(faixa etária com maior 
incidência de câncer), 
mas o serviço tem livre 
demanda para todas as 
mulheres que quiserem 
fazer o exame. Não é 
necessário ter pedido 

Neste sábado, 30 de 
julho, a Secretaria de 
Saúde realiza o último 
dia de mutirão de pre-
ventivo (Citopatológi-
co – Colo do Útero), 
que acontece em todas 
as unidades de saúde 
(UBS e ESF), das 10h 
às 16h.O objetivo é al-

médico, o encaminha-
mento será dado pela 
própria enfermeira do 
postinho. A interessada 
deve levar os seguintes 
documentos: RG, CPF, 
Cartão SUS e compro-
vante de residência. O 
atendimento será por 
ordem de chegada.

Prefeitura de 
Caçapava realiza 

último dia de 
mutirão de exames 

preventivos

cerão na creche Prof.ª 
Márcia Aparecida Fa-
ria, das 8h30 às 15h. 
Para se inscrever, o in-
teressado tem que ter 
18 anos ou mais e levar 
a seguinte documen-
tação: Cópia do RG, 
CPF e comprovante 
de endereço do bairro. 
Cada morador pode ca-
dastrar um animal por 
CPF.
Esta é a segunda eta-
pa do Programa PET 
+ Saudável, que ofe-
rece 136 vagas para 
castração de animais 

A Prefeitura de Ca-
çapava, por meio da 
Secretaria de Plane-
jamento e Meio Am-
biente, realiza, neste 
sábado, 30 de julho, 
inscrições para a cas-
tração gratuita de cães 
e gatos, voltadas para a 
população dos seguin-
tes bairros: Caçapava 
Velha, Vila Velha 1 e 
2, Vila Medeiros, Vila 
Matias, Vila Cowan, 
Afonso Henrique, Jor-
ge Apipi, São Leopol-
do e Jorge Kalil.
As inscrições aconte-

dessa região. Caso haja 
vagas remanescentes, 
elas serão destinadas 
para outras regiões e 
divulgadas na próxima 
semana.
Os animais cadastra-
dos devem ser acom-
panhados no dia do 
procedimento por um 
responsável, indicado 
no ato da inscrição. As 
castrações acontecerão 
no dia 7 de agosto, das 
8h30 às 15h, no mes-
mo local de inscrição, 
Creche Prof.ª Márcia 
Aparecida Faria.

Inscrições para 
castração gratuita de cães e 

gatos em Caçapava Velha
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EXPEDIENTE
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Aviso de Retificação –Pregão Eletrônico Nº 035/2022 – OBJETO: Registro de Preços para Futura e 
Eventual Prestação de Serviços de Desinsetização, Dedetização e Desratização nas Unidades da 
Prefeitura Municipal de Potim/SP, Conforme Termo de Referência e Demais Anexos do Edital – Tendo 
em vista deferimento parcial de impugnação ao Edital do Pregão em epígrafe, se faz necessária a re-
tificação do mesmo. Desta forma, ficam alteradas: Data para recebimento de proposta: das 13h00min 
do dia 30/07/2022, até as 13h00min do dia 10/08/2022; data da abertura de propostas: das 13h00min 
às 14h00min do dia 10/08/2022; data de início da sessão pública: às 14h00min do dia 10/08/2022, 
horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso identificado no link - licitações”. O Edital retifi-
cado na íntegra poderá ser consultado no site supracitado. Maiores informações através do telefone 
(12) 3112-9200. Potim, 29 de julho de 2022. Bruno C. F. Abreu – Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público a abertura de Licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico Nº 042/2022. Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais do Pro-
grama Cozinha Alimento. Data para recebimento de proposta: das 09h00min do dia 30/07/2022, até 
as 09h00min do dia 10/08/2022; data da abertura de propostas: das 09h00min às 10h00min do dia 
10/08/2022; data de início da sessão pública: às 10h00min do dia 10/08/2022, horário de Brasília/DF, 
local www.bnc.org.br “acesso identificado no link - licitações”. O Edital na íntegra poderá ser consul-
tado aos interessados no site supracitado. Maiores informações através do telefone (12) 3112-9200.

3º BIMESTRE  DE 2022
Valores expressos em R$

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

2.051.934,69  2.087.389,68  1.894.667,57  1.878.259,54  2.256.900,73  3.541.900,29  2.206.003,20  2.485.413,14  2.637.408,74  2.379.350,05  3.029.184,97  3.833.602,68  30.282.015,28        

87.260,20         81.359,51         103.266,51       78.291,70         84.547,68         158.552,79       60.807,17         91.198,25         87.399,70         328.851,85       387.379,72       (27.374,99)        1.521.540,09             

5.302,04           5.490,19           5.031,75           5.285,45           6.593,23           7.113,26           7.818,87           10.285,92         6.660,51           7.101,32           7.102,68           16.500,57         90.285,79                  

17.527,04         20.924,63         20.415,86         29.582,67         33.327,27         47.697,67         46.019,28         44.019,89         92.345,44         80.232,59         75.684,09         78.193,28         585.969,71                

151,90              36,90                -                    395,40              65,90                75,00                270,00              697,50              -                    225,00              -                    92,94                2.010,54                    

1.940.185,24     1.976.679,96     1.678.105,08     1.737.914,65     2.110.238,00     3.062.059,22     2.087.602,48     2.337.882,64     2.449.541,87     1.962.939,29     2.557.391,49     3.755.836,41     27.656.376,33           

1.508,27           2.898,49           87.848,37         26.789,67         22.128,65         266.402,35       3.485,40           1.328,94           1.461,22           -                    1.626,99           10.354,47         425.832,82                

230.997,09       283.874,16       223.884,87       255.928,66       315.774,72       307.094,23       321.080,84       363.167,10       309.181,33       305.448,21       350.496,68       305.752,09       3.572.679,98             

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    522.527,00       522.527,00                

230.997,09     283.874,16     223.884,87     255.928,66     315.774,72     307.094,23     321.080,84     363.167,10     309.181,33     305.448,21     350.496,68     828.279,09     4.095.206,98          

1.820.937,60  1.803.515,52  1.670.782,70  1.622.330,88  1.941.126,01  3.234.806,06  1.884.922,36  2.122.246,04  2.328.227,41  2.073.901,84  2.678.688,29  3.005.323,59  26.186.808,30    

RG

        Receita de Contribuições

Controle Interno

       Subtotal

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  ( I - II )

       Dedução da Receita do FUNDEB (Dedutora)

Assessoria ContábilPrefeito Municipal
JUCIMAR FERREIRA DA SILVA

        Receita de Serviços

Prefeitura Municipal de Redenção da Serra

ROBERTO GIUNTA

( - ) DEDUÇÕES  ( II )

ANGELITA MACHADO SANTOS

RECEITAS CORRENTES  ( I )

        Outras Receitas Correntes

        Transferências Correntes

        Receita Tributária

        Receita Patrimonial

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL
(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL 

ESPECIFICAÇÃO TOTAL DOS 12 
MESES

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES

       Emendas Parlamentares
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e o engenheiro Diego 
Dias Ribeiro, fizeram 
uma retrospectiva e um 
panorama da situação 
aos presentes:  a dire-
tora da Divisão de Re-
cuperação, Major PM 
Cláudia Bemi, o  Capi-
tão Matheus Nogueira 
e o engenheiro cabo 
Wellington Dias da Sil-
va, a fim de justificar a 
necessidade e urgência 
da obra, reforçando a 
importância da obten-
ção de recursos para 
sua realização.
“Em um primeiro mo-
mento, tínhamos de 
seis a sete pontos com 
muito deslizamento e 
perda de leito carro-
çável, mas ainda es-
távamos conseguindo 
conter com nossas se-
cretarias de Obras e In-
fraestrutura. Porém, o 

Na manhã desta quin-
ta-feira (28), a Defesa 
Civil de Ubatuba foi 
sede de um encontro 
com representantes da 
Defesa Civil estadual 
para discutir a situação 
da estrada que dá aces-
so às praias da Almada 
e Engenho, que sofreu 
com as fortes chuvas 
entre final de março e 
começo de abril deste 
ano.
A prefeita Flavia Pas-
coal, o secretário de 
Segurança Pública e 
Defesa Social, ma-
jor Edílson Ramos de 
Oliveira, o secretá-
rio adjunto da pasta, 
Alexandre Napoli e a 
equipe da Defesa Ci-
vil, com  o diretor da 
Coordenadoria de De-
fesa e Proteção Civil, 
Ricardo Domingos Gil 

ponto crucial foi esse: 
da necessidade de in-
terromper porque está-
vamos perdendo rola-
mento asfáltico devido 
à queda de uma rocha. 
Tivemos que proibir 
o tráfego de veículos 
pesados, porém, ali é 
um bairro tradicional, 
onde, há décadas, se 
realiza o festival do 
camarão, vem muito 
turista estrangeiro, en-
tão é difícil controlar o 
tráfego”, explicou Gil.
Foram apontados os 
diversos pontos em 
que houve registro de 
deslizamento de terra 
e assoreamento, onde 
devem ser realizadas 
ações como contenção 
de encostas, instalação 
de guard-rail e cortina-
mento com vegetação.
“Nós estamos plei-

Defesa Civil Estadual visita Ubatuba e 
vistoria estrada da Almada

teando essa obra no 
trecho mais crítico 
que corre mais risco 
da comunidade ficar 
isolada, (trecho 08 do 
documento entregue) 
e fizemos um trabalho 
de projeto executivo e 
planilha orçamentária 
desse trecho; fora isso, 
temos um outro mate-
rial, desenvolvido por 
um corpo técnico doa-
do à associação de mo-
radores, que contempla 
toda a estrada”, desta-
cou Ribeiro.
Gil relembrou a impor-
tância de aproveitar o 
momento de estiagem 
para a realização da 
obra, antes que o mu-
nicípio seja novamen-
te atingido por fortes 
chuvas.
“Corremos atras por-
que, em 90 dias, preci-

sávamos fazer um pro-
jeto dentro do estado 
de emergência  e que 
fosse realidade, não 
coisas astronômicas 
com valores absurdos. 
Foram feitos vários 
projetos  e o que ficou 
dentro do que a gente 
acredita ser a realida-
de  pra fazer o serviço  
e com uma correção 
eficaz para o local  foi 
esse que detalhamos e 
protocolamos com o 
estado”, acrescentou o 
diretor.
“Nos reunimos hoje 
para pleitear os re-
cursos necessários 
visando a execução 
dessa obra tão impor-
tante, que é uma obra 
de emergência e si-
tuação de risco para 
as pessoas. A Defesa 
Civil fez toda a docu-

mentação e estamos 
solicitando recursos 
para contemplar toda 
a extensão da estrada”, 
garantiu a prefeita.
Estado de emergência
O decreto que estabe-
lece situação de emer-
gência nas áreas afeta-
das pelas fortes chuvas 
foi publicado no dia 4 
de abril e tem duração 
de 180 dias.  A medida 
se fez necessária para 
garantir a preservação 
do bem-estar da popu-
lação e das atividades 
socioeconômicas dos 
locais atingidos, como 
uma medida imediata 
para combater situ-
ações emergenciais. 
Nesse status, os trâ-
mites para obras que 
evitem novos desastres 
podem ser agilizados 
em menos tempo.
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Geno.
No terceiro dia, 13 sá-
bado que marca o ani-
versário de 49 anos de 
Natividade da Serra, 
quem comanda a festa 
é a dupla Fernando e 
Renan. Já no domin-
go, dia 14, que mar-
cará também a final 
do rodeio em touros, 
o show será a Banda 8 
segundos. A programa-
ção esportiva da festa 
integra as competições 
de montarias em touros 
com os melhores pro-
fissionais, as melhores 
boiadas e a maior pre-
miação da nossa his-

Falta pouco para a 26º 
Exponat, a cidade es-
tará agitada entre os 
dias 11 e 14 de agosto, 
com shows e atrações. 
O evento acontecerá 
no campo Raspadão 
e contará uma super 
estrutura, além de di-
versas atrações como: 
mini fazenda, prova 
dos três tambores, par-
que de diversão, tor-
neio leiteiro.
Na quinta – feira, o 
show fica por conta da 
dupla sertaneja, Talis 
e Welinton. Na sexta-
-feira é a vez do grande 
destaque, dupla Gino e 

tória. Além dos shows 
e do rodeio, o espaço 
estará estruturado com 
praça de alimentação. 
A entrada é franca to-
dos os dias, pedimos a 
doação apenas de 1kg 
de alimento. A 26º edi-
ção da festa de peão de 
boiadeiro de Nativida-
de é realizada pela Pre-
feitura Municipal de 
Natividade da Serra.
O evento é a festa 
mais esperada do ano 
pelo público nativen-
se, além de trazer para 
a cidade uma grande 
quantidade de visitan-
tes.

26ª exponat – exposição 
agropecuária e festa do peão 

de Natividade da Serra/SP

de um golpe!
A Prefeitura de Tauba-
té orienta as pessoas a 
não clicarem em links 
desconhecidos e pro-
curarem sempre os ca-
nais oficiais do municí-
pio e de outros órgãos 
públicos ou privados 
para confirmação de 
qualquer informação 
recebida com ofertas 
de emprego ou outros 

A Prefeitura de Tauba-
té alerta sobre falsas 
ofertas de emprego 
voltadas para o MER-
CATAU oferecidas via 
Whatsapp por pessoa 
se passando por fun-
cionário do local.
No golpe é solicitado 
que a pessoa clique 
em um link para poder 
ganhar a vaga de traba-
lho. Atenção! Trata-se 

anúncios fraudulen-
tos e jamais enviar ou 
confirmar dados por te-
lefone, sem certeza da 
fonte.
Por fim, a Prefeitura 
ressalta que não ofer-
ta vagas de trabalho 
para o MERCATAU 
ou qualquer área da 
Administração Pública 
via contato de Whatsa-
pp.

Prefeitura Taubaté 
alerta sobre golpe 
via whatsapp com 
falsas ofertas de 

trabalho
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o primeiro a difundir o 
rap em português para 
o público de massa, 
e somou ao longo de 
sua carreira milhões de 
cópias vendidas com 
músicas inteligentes e 
postura positiva cons-
truindo uma imagem 
de credibilidade ímpar 
com o público de di-
versas gerações e ca-
madas sociais.
 A Semana Interna-
cional de Vela segue 
a todo vapor até sába-
do diversas atrações. 
Confira a Programação 
completa em www.
ilhabela.sp.gov.br.
29 de julho (sexta-fei-
ra)
12h – Regatas Semana 
Internacional de Vela 
de Ilhabela
15h – Roda de Conver-
sa PEIB: 

“Maresia, sente a ma-
resia, Maresia, uh!” Os 
velejadores da 49ª Se-
mana Internacional de 
Vela de Ilhabela senti-
ram a maresia, a adre-
nalina subir, a brisa do 
mar e muita emoção 
durante a 49ª Semana 
Internacional de Vela 
de Ilhabela que termi-
na no próximo sábado 
com direito a show do 
cantor Gabriel O Pen-
sador que deve subir ao 
palco da praça Coronel 
Julião (Vila), a partir 
das 22h, cantando os 
seus grandes sucessos: 
Cachimbo da paz, 
Festa da música tupi-
niquim, 2345meia78, 
Lôraburra e Nádegas 
a Declarar, que mar-
caram a juventude dos 
anos 90. 
Gabriel O Pensador foi 

Saberes e Sabores Cai-
çaras Race Village
16h – Sunset com DJ 
Toom-Race Village
19h – Palestra: O 
Oceano pede Socor-
ro com Nathalie Gil 
(Sea Shepherd) – Race 
Village
21h – Show Triboluz – 
praça Coronel Julião
30 de julho – (sábado)
12h – Regatas Semana 
Internacional de Vela 
de Ilhabela
16h – Sunset com DJ 
Carla Bejara – Race 
Village
18h – Show Manauê – 
praça Coronel Julião
20h – Premiação 499 
SIVI – praça Coronel 
Julião
22h – 
Show Gabriel O Pen-
sador – praça Coronel 
Julião

Gabriel O Pensador 
encerra Semana de Vela 
de Ilhabela com show no 

próximo sábado

atrações culturais para 
entretenimento do pú-
blico. As apresentações 
são do grupo Cia. Lipe 
de Teatro e Jeff Street 
Dance, além da agita-
ção do ZPZ Zumba. 
As crianças também 
poderão fazer pintura 
de rosto, de desenhos e 
ler os exemplares dis-
poníveis na Van Lite-

A Prefeitura de Tauba-
té, por meio da Secre-
taria de Cultura e Eco-
nomia Criativa, realiza 
neste sábado, 30 de ju-
lho, mais uma edição 
do projeto Praça Feliz, 
na Praça Dom Epa-
minondas, Centro da 
cidade. Durante toda 
manhã, das 9h às 12h, 
acontecem diversas 

rária. Para os amantes 
de gibis, acontece uma 
exposição histórias em 
quadrinhos.
Estão programadas ou-
tras edições da Praça 
Feliz durante todo o 
ano, com objetivo de 
trazer entretenimento 
para a família e auxi-
liar na movimentação 
do comércio local.

Praça feliz anima o centro de Taubaté 
neste sábado
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das com o exame de 
mamografia” comenta 
a Secretária de Saúde, 
Vanelle Camilo.
As unidades de saúde 
estão entrando em con-
tato com os pacientes 
por telefone para fazer 
o AGENDAMENTO 
DO EXAME e passar 
as orientações necessá-
rias. Não se esqueça, é 
obrigatória a apresen-
tação da guia do pedi-
do. O mutirão aconte-
cerá até setembro e os 
pacientes estão sendo 

A Secretaria de Saúde 
de Tremembé, inicia 
a partir da próxima 
segunda-feira (01), o 
MUTIRÃO DE MA-
MOGRAFIA visando 
“zerar” a fila de espera 
para este exame.  
 “Estamos trabalhando 
muito para qualificar 
cada vez mais a saú-
de da nossa cidade. 
Com este mutirão o 
nosso objetivo é zerar 
a fila de espera. Serão 
aproximadamente 650 
mulheres contempla-

chamados por ordem 
de espera. Se você 
ainda não recebeu a 
ligação para a confir-
mação, AGUARDE O 
CONTATO PARA O 
AGENDAMENTO, se 
você já está agendado 
e não puder compa-
recer, entre em con-
tato com a sua ESF 
de referência ou com 
o Centro de Saúde e 
DESMARQUE O SEU 
HORÁRIO para dar a 
OPORTUNIDADE A 
OUTRA PESSOA.

Tremembé promove 
mutirão de mamografia a 

partir da próxima 
segunda-feira, 01 de 

agosto.

em todos os dias do 
evento, a presidente 
do Fundo Social de 
Solidariedade, Cláudia 
Domingues e o prefei-
to Dr. Isael Domingues 
agradeceram a presen-
ça do público. Dr. Isael 
deixou um recado para 
o população. “Uma 
festa linda, repleta de 
atrações de qualida-
de. Os moradores pu-
deram se divertir em 
tranquilidade nesses 
quatro dias do evento 
e aproveitaram bastan-
te. Queria agradecer 
a todos os envolvidos 
no Festival Julino, por 
proporcionarem essa 
grande homenagem ao 

O último dia de Festi-
val Julino de Moreira 
César foi sucesso abso-
luto. A dupla sertaneja 
Maria Cecília e Rodol-
fo agitou o público com 
seu repertório nesse 
domingo (31). As pes-
soas foram à loucura 
quando a dupla subiu 
ao palco para o show. 
Com a festa lotada (fo-
ram trocados todos os 
ingressos disponíveis), 
os cantores fecharam o 
último dia de Festival 
com grande estilo, to-
cando suas principais 
músicas, deixando a 
plateia entusiasmada 
com o ritmo do serta-
nejo. Como ocorreu 

aniversário de 317 anos 
de Pindamonhangaba”. 
O vice prefeito, Ricar-
do Piorino, o subpre-
feito de Moreirs César, 
Nilson Luis de Paula 
Santos, o secretário 
adjunto de Cultura e 
Turismo, dentre outras 
autoridades também 
compareceram.
O 3º Festival Julino de 
Moreira César é reali-
zado pela Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por 
meio da Subprefeitura 
de Moreira César, com 
apoio da Secretaria 
de Cultura e Turismo 
(Novo Turismo) e do 
Fundo Social de Soli-
dariedade.

Maria Cecília e Rodolfo 
encerram Festival 
Julino com grande 

show para cerca de 10 
mil pessoas
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vidades gratuitas como 
jogos de mesa, tênis de 
mesa, cama elástica e 
pintura para crianças 
dos bairros atendidos 
no calendário da pro-
gramação.
Foram mais de 2.200 
crianças atendidas nos 
bairros que receberam 
o programa: Santa Lu-

A Prefeitura de Caça-
pava, por meio da Se-
cretaria de Cultura, Es-
portes e Lazer, Divisão 
de Esportes, em par-
ceria com a Secretaria 
de Educação, realizou 
entre os dias 11 e 29 de 
julho o programa “Tô 
de Férias”.
Foram oferecidas ati-

zia, Pinus 1, Vitória 
Vale, Guamirim-Pieda-
de, Borda da Mata, Es-
perança, Nova Caçapa-
va, Parque da Moçota e 
Vilage das Flores.
O objetivo do progra-
ma visa oferecer entre-
tenimento e lazer para 
as crianças em período 
de férias escolares.

“Tô de férias” comemora 
atendimento de mais de 
2200 crianças no mês de 

julho

(Rua Mal. Eduardo Só-
crates, 254 – Vila São 
João). 
As vagas são limita-
das e por ordem de 
inscrição.Para o curso 
de Requisitos Legais, 
os interessados vão 
aprender a interpre-
tar a legislação para 
o processamento dos 
produtos derivados 
do leite. As inscrições 
podem ser feitas por 
meio DESTE FOR-
MULÁRIO. Já o curso 
de Qualidade do Leite, 
o inscrito vai aprender 
a interpretar a legis-
lação para o proces-
samento dos produtos 

A Prefeitura de Caça-
pava, por meio da Se-
cretaria de Indústria, 
Comércio e Agricultu-
ra, informa que estão 
abertas as inscrições 
para dois cursos gra-
tuitos presenciais vol-
tados para o Programa 
Mais Leite. O primei-
ro deles é Requisitos 
Legais para Processa-
mento de Leite e De-
rivados, que acontece 
dias 3 e 4 de agosto, e 
o segundo é Qualidade 
do Leite, que aconte-
ce nos dias 8, 9 e 31 
de agosto. Ambos os 
cursos acontecem na 
Casa da Agricultura 

derivados do leite. As 
inscrições podem ser 
feitas por meio DESTE 
FORMULÁRIO. Mais 
informações podem 
ser obtidas pelo telefo-
ne (12) 98850-9626.O 
curso é uma realização 
do Sindicato Rural de 
São José dos Campos 
com apoio do SENAR 
(Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural), 
da FAESP (Federação 
da Agricultura e Pecu-
ária do Estado de São 
Paulo), com apoio da 
SICA (Secretaria de 
Indústria, Comércio e 
Agricultura) da Prefei-
tura.

Inscrições abertas para 
dois cursos presenciais 

voltados para o programa 
mais leite em Caçapava

Salão, Dança da 3ª Ida-
de, entre outras.
“O Calendário Oficial 
de Eventos do Muni-
cípio é o instrumento 
para o devido apoio 
e reconhecimento de 
eventos que agregam 
valor à nossa cidade 
como opções de lazer, 
turismo e cultura. O 
New Fest Dance hoje 
está em sua 29ª edição 
e se consolidou como 
um atrativo tradicional 
de Campos do Jordão. 
Nada mais justo do que 
reconhecer oficialmen-
te essa contribuição”, 
exalta o Presidente da 
Câmara Municipal e 
autor da lei, Vereador 
Cláudio Adão.
As apresentações acon-

O evento de dança re-
alizado anualmente 
pelo Instituto Cultural 
RV foi incluído oficial-
mente no calendário 
de eventos de Campos 
de Jordão e do estado 
de São Paulo. A inclu-
são foi feita pela Lei nº 
38/2021.
O New Fest Dance, re-
alizado pelo Instituto 
Cultural RV, oferece 
apresentações de dan-
ça nas mais diversas 
modalidades, como 
Clássico Moderno, 
Jazz, Contemporâneo, 
Estilo Livre, Repertó-
rio, Dança Folclórica, 
Sapateado, Street Dan-
ce, Dança do Ventre, 
Dança Gospel, Dança 
Inclusiva, Dança de 

tecem em agosto, in-
clusive, o XXIX New 
Fest Dance de 2022 já 
tem data marcada para 
acontecer. Acontecerá 
no Auditório Cláudio 
Santoro nos dias de 19 
a 21 e 26 a 28 de agos-
to. 
Os melhores grupos 
receberão prêmios em 
dinheiro e bolsas de 
cursos.
A lei que permitiu a 
inclusão do festival de 
dança no Calendário 
Oficial da cidade é de 
autoria do Presidente 
da Câmara Munici-
pal, Vereador Cláudio 
Adão, junto com os 
Vereadores Carlos Ro-
berto (Fedô), Douglas 
Tamo Junto e Luizão.

A câmara incluiu o New 
Fest dance Campos Do 
Jordão no calendário 
oficial de enventos da 

cidade e do estado
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33% a mais que nos 
três primeiros meses 
do ano que contabiliza-
ram 33 chamados aten-
didos pelos agentes, no 
total foram 77 ocorrên-
cias no 1º semestre de 
2022. Dentre os resga-
tes estão cães domés-
ticos abandonados e 
animais silvestres que 
muitas vezes saem de 

A Defesa Civil de 
Taubaté registrou de 
janeiro a junho des-
te ano 77 ocorrências 
envolvendo o resgate 
de animais domésticos 
ou silvestres no muni-
cípio. No segundo tri-
mestre do ano foram 
registradas 44 ocorrên-
cias de resgate a ani-
mais pela Defesa Civil, 

seu habitat natural e 
ficam feridos ao inva-
direm o meio urbano 
buscando refúgio em 
prédios e residências.
Nesta quinta-feira (28) 
mais um tucano foi 
resgatado, moradores 
de um prédio no bair-
ro Santa Clara realiza-
ram o chamado para 
os agentes da Defesa 

Civil que foram até o 
local. O pássaro que 
aparentemente estava 
com algum problema 
nas asas, ficou na base 
da Defesa Civil e foi 
levado na manhã des-
ta sexta-feira (29) para 
o Projeto Selva Viva 
onde receberá avalia-
ção e atendimento ve-
terinário.

Defesa civil registra 77 atendimentos 
de resgate a animais no 1º semestre 

em Taubaté


