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O processo de coleta de da-
dos do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE) está chegando ao 
fim, e alguns recenseadores 
estão realizando uma varre-
dura pelos bairros da cidade 
para revisitar residências 
onde não foram localizados 
moradores ou houve recusa 
da entrevista.
Além disso, quem ainda 
não foi contatado presen-
cialmente pelos recense-
adores pode ligar para o 
“Disque Censo” e solicitar 
a visita de um representan-
te da instituição. A ligação 
é gratuita e estará disponí-
vel até o final deste mês. A 
nova ferramenta pode ser 
acionada pelo número de 
telefone 137 e o horário de 
funcionamento é de segun-

da a domingo, das 8h às 
21h30.
O “Disque Censo” foi cria-
do para auxiliar a população 
que ainda não forneceu seus 
dados a agendar uma visita 
domiciliar para contribuir 
com a pesquisa que elabora 
e analisa indicadores da po-
pulação brasileira.
Os dados preliminares do 
novo censo apontam que 
Ubatuba possui 97.382 ha-
bitantes. Os trabalhos ainda 
serão finalizados e é neces-
sário o apoio da população 
para o fechamento dos ín-
dices, as informações são 
importantes para o desen-
volvimento do município.
Como funciona o “Disque 
Censo – 137”?
Ao discar o número “137”, 
o usuário deverá responder 

um questionário inicial. 
Um atendente do IBGE so-
licitará informações como 
telefone, e-mail, endereço 
e nome, assim confirmando 
se, realmente, o domicílio 
ainda não foi recenseado. 
Após confirmar se nenhum 
morador do domicílio res-
pondeu ao questionário do 
Censo, o representante do 
IBGE agendará uma visi-
ta. A entrevista só poderá 
ocorrer de maneira presen-
cial, tendo em vista a ne-
cessidade de confirmação 
das informações passadas 
por telefone e de georrefe-
renciamento do domicílio. 
Todas as informações pres-
tadas ao estudo demográfi-
co realizado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística são sigilosas.

IBGE: pesquisa 
domiciliar do censo 2022 

continua em Ubatuba

Teatro está com 
agenda aberta para 

compor a programação 
de 2023

O Teatro Municipal Pedro 
Paulo Teixeira Pinto está 
com a agenda aberta para 
os interessados em fazer 
uso do espaço para apre-
sentações artísticas e cultu-
rais, projetos e eventos. São 
mais de 100 datas disponí-
veis para compor a progra-
mação ao longo de 2023.
A inscrição acontece du-
rante todo o ano, conforme 
a disponibilidade, e deve 
ser solicitada pelo e-mail: 
agenda@teatroubatuba.
com.br, com as seguintes 

informações:
– Nome;
– Ficha artística e técnica 
do evento;
– Sinopse;
– Gênero;
– Classificação;
– Datas prováveis;
– Horário e duração;
– Fotos;
– Contatos.
Os projetos são individu-
almente avaliados e rece-
bem um parecer favorável 
ou não para a utilização do 
Teatro. Para as atividades 

particulares existe um va-
lor cobrado e, quando há 
aprovação de alguma lei de 
incentivo à cultura, como 
por exemplo o Programa 
de Ação Cultural (ProAc), 
o solicitante pode receber 
a isenção da taxa de uso do 
espaço.
O teatro municipal de Uba-
tuba foi inaugurado em 
abril de 2017 e conta com 
441 lugares, mais três espa-
ços para cadeirantes. O pré-
dio fica na Praça da Matriz, 
na região central.
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A Prefeitura de Caçapa-
va, por meio da Secretaria 
de Finanças, prorrogou o 
prazo para a renovação da 
inscrição municipal de am-
bulante para o dia 28 de fe-
vereiro de 2023.
Todos os ambulantes que 
estiverem no exercício de 
suas funções devem efetuar 
a renovação até a data men-
cionada, sob pena de terem 
suas inscrições municipais 
canceladas, conforme o 
Inciso III do Art. 6º da Lei 
5978/2022. Caso o cancela-
mento ocorra, o contribuin-
te deverá abrir novo proces-
so para a abertura de nova 
inscrição.O ambulante que 
tiver a inscrição cancelada 
e continuar trabalhando re-
ceberá multa administrativa 
e sua mercadoria poderá ser 
recolhida pela fiscalização.
O objetivo da renovação é 
validar o número de ambu-
lantes com inscrição muni-
cipal que realmente estão 
ativos em suas funções.
Como fazer a renovação
Todo o processo de renova-
ção pode ser feito pelo site 
do Município (www.caca-

pava.sp.gov.br) da seguinte 
forma:
1- Retirar Certidão Negati-
va de Débitos Mobiliário:
No site da prefeitura, en-
trar no PORTAL DO CI-
DADÃO e imprimir a 
CERTIDÃO NEGATIVA 
MOBILIÁRIA referente à 
inscrição do ambulante, ou 
solicitar pelo e-mail rendas.
cacapava@gmail.com.
Para a renovação não pode 
ter débitos em aberto. En-
tão, se estiver com dívidas, 
deverá parcelar o débito, 
pagar a primeira parcela e 
solicitar a Certidão Positiva 
com efeito Negativo pelo 
e-mail: rendas.cacapava@
gmail.com, ou presencial-
mente no Poupatempo de 
Caçapava.
OBS. O contribuinte deverá 
manter em dia o pagamento 
do parcelamento.
2- Enviar os documentos 
abaixo para o e-mail: sta.re-
novacaoambulante@gmail.
com colocando no assunto 
“Renovação de Ambulan-
te”, ou agendar atendimen-
to presencial pelo telefone 
(12) 3654-6631.

Os documentos deverão ser 
enviados em formato PDF. 
Não serão aceitos docu-
mentos em formato de foto. 
São eles:
2.1 - Requerimento preen-
chido e assinado pelo con-
tribuinte (disponível NES-
TE LINK);
2.2 - Cópia de documento 
pessoal com foto (RG ou 
CNH) e CNPJ (caso seja 
MEI ambulante);
OBS. Somente os CNAEs 
5612100 (Serviços ambu-
lantes de alimentação) são 
permitidos alterar para Am-
bulante MEI. Se no CNPJ 
tiver Outros CNAEs, não 
será permitido transferir a 
Inscrição Municipal (IM) 
como MEI, permanecendo 
como Pessoa Física;
2.3 - Certidão Negativa 
Mobiliária ou Certidão Po-
sitiva com efeito negativo;
2.4 - Cópia de comprovan-
te de residência (últimos 3 
meses) em nome do reque-
rente (contas água, luz, te-
lefone, notificação de banco 
ou outra notificação entre-
gue pelo correio, contrato 
de locação).

Prefeitura de Caçapava 
prorroga prazo para a 

renovação das inscrições 
municipais de ambulantes

Caçapava terá programação especial de Carnaval a 
partir do dia 11 de fevereiro

Após dois anos sem ativida-
des por causa da pandemia, 
Caçapava retoma neste ano 
as festividades de Carnaval 
com uma programação es-
pecial, a partir do dia 11 de 
fevereiro, que contará com 
shows e desfile de blocos, 
evento em homenagem ao 
samba e apresentação de 
banda de marchinhas.
Realizada pela Prefeitura, 
por meio da Secretaria de 
Cultura e Turismo, a pro-
gramação terá como palco 
principal a Praça da Ban-
deira, na região central, mas 
ocorrerá também em cinco 
bairros do município, que 
receberão matinês.
Um “Esquenta de Carna-
val” no dia 11 “inaugura” 
as festividades. A atração, 
na Praça da Bandeira, será 
realizada a partir das 18 
horas com show de blocos 
locais e apresentação, a par-
tir das 20h30, de um bloco 
convidado. O evento conta-
rá ainda com intervenções 
cênicas e de bonecões.
MEMORIAL DO SAMBA 
- Para celebrar e reviver o 

clima dos antigos carnavais 
em Caçapava, a Prefeitura 
homenageia neste ano as 
personalidades que marca-
ram a folia na cidade com 
o “1º Memorial do Samba”, 
que será realizado no dia 
12, das 15h às 22h, na Praça 
da Bandeira.
O evento especial contará 
com rodas de samba, apre-
sentações de bateria, mes-
tre-sala e porta-bandeira, 
passista e homenagens à 
“Velha Guarda” do Carna-
val.DESFILE DE BLOCOS 
– De 16 a 21 de fevereiro, a 
programação contará com 
apresentação de blocos e 
banda de marchinhas e rit-
mos de Carnaval na Praça 
da Bandeira.
No dia 16, a partir das 18h, 
a atração será o Bloco Má-
rio Sai do Armário e banda. 
No dia 17, o destaque fica 
por conta do Bloco Chitaia-
da. A concentração será às 
19h, no pátio do Mercado 
Municipal, de onde o bloco 
sai em cortejo até a Praça da 
Bandeira.
BANDA DE CARNAVAL 

- De 18 a 21, das 19h às 
22h, haverá apresentação 
de banda animando os foli-
ões na Praça da Bandeira e 
desfile de blocos.
Nos dias 20 e 21, a Praça 
da Bandeira contará tam-
bém com matinês das 14h 
às 17h.CARNAVAL NOS 
BAIRROS – Cinco bair-
ros de Caçapava receberão 
matinês, das 14h às 17h. 
A BAMAC (Banda Mar-
cial de Caçapava) anima a 
programação nos bairros 
Village das Flores, dia 18; 
Piedade, dia 19; Caçapava 
Velha, dia 20; e Santa Lu-
zia, dia 21.
Na região da Vila Menino 
Jesus, a matinê será realiza-
da no Parque Ecológico da 
Moçota, no dia 19, também 
das 14h às 17h, com show 
musical e apresentação de 
blocos infantis, além de 
brincadeiras e oficina de 
confetes sustentáveis.
Toda a programação tem 
entrada franca. Mais infor-
mações na Secretaria de 
Cultura e Turismo – Tel. 
(12) 3652-9222.

                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rua Maria Luiza Valvano Auricchio, 21, Centro – CEP 12250-000 – Monteiro Lobato – SP. 
Telefone: (12) 3979-1577 – Telefax: (12) 3979-1145 

e-mail: camaramlobato@uol.com.br 

 

Câmara Municipal de Monteiro Lobato 
Estado de São Paulo 

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 
(Artigos 54 e 55 da LC 101/00) 

 
     MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO 
     PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 
     3º QUADRIMESTRE DE 2022 
     2º SEMESTRE DE 2022 

 
      I – COMPARATIVOS:                                                                                                        Valores expressos em R$ 

 EXERCÍCIO ANTERIOR 3º QUADRIMESTRE 
2º SEMESTRE 

Receita Corrente Líquida 23.312.916,38 29.768.533,75 
                  R$ %                R$      % 
Despesas Totais com Pessoal 608.339,57 2,61 693.900,72 2,33 
Limite Legal (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 1.398.774,98 6,00 1.786.112,02 6,00 
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 da LRF)   1.696.806,42 5,70 
Limite de Alerta 90% (inciso II do §1º art. 59 LRF)   1.607.500, 5,40 
Excesso a regularizar 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
      II – INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima): 

 
 

 
      III – DEMONSTRATIVOS: 

Disponibilidades financ. em 31/12 R$ 
     Caixa 0,00 
     Bancos – C/Movimento 0,00 
     Bancos – C/Vinculadas 0,00 
     Aplicações Financeiras 0,00 
Subtotal 0,00 
(-) Deduções:  
Valores compromissados a pagar até 31/12 0,00 
Total das Disponibilidades: 0,00 

 
      Monteiro Lobato/SP, 31 de dezembro de 2022. 
 
 
         Ver. Allan Rached Azevedo                    Ailton Santos Pereira da Silva                  Gigliola Corrá da Silva 
      Presidente da Câmara Municipal          Contador CRC 1MG083530/O-0 T-SP        Resp. pelo Controle Interno 

Inscrição de Restos a Pagar: R$ 
       Processados 0,00 
       Não Processados 0,00 
Total da Inscrição: 0,00 
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A Prefeitura de Taubaté, 
através das Secretarias de 
Saúde e de Desenvolvi-
mento e Inclusão Social, 
realizará na próxima quin-
ta-feira (26) às 8h30 no 
Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS) 
Sabará uma oficina de ama-
mentação e cuidados com o 
recém nascido.
A iniciativa busca atender 
as munícipes de toda a cida-
de, para orientar e estimular 
a amamentação para as ges-
tantes e rede de apoio. A 
previsão é levar essa ativi-
dade para seis bairros dife-

rentes até o final do primei-
ro semestre desse ano, a fim 
de facilitar a participação 
das gestantes e puérperas 
de todo o município.
Durante o encontro, a equi-
pe multidisciplinar com-
posta por nutricionista, 
enfermeira e fonoaudiólo-
go, abordará temas como: 
orientações e cuidados com 
o recém nascido; banho; 
troca de fraldas; calendário 
de vacinação; importância 
de uma boa alimentação 
antes e durante a amamen-
tação, entre outros.
A previsão é realizar as 

oficinas uma vez por mês, 
sempre nas últimas quin-
tas-feiras, no período da 
manhã.
Veja a seguir as datas das 
oficinas neste primeiro se-
mestre:
– 26/01: CRAS Sabará
– 23/02: CRAS São Gon-
çalo
– 30/03: CRAS Santa Te-
reza
– 27/04: CRAS Três Marias
– 25/05: CRAS Cecap
– 29/06: CRAS Bagé
O CRAS Sabará fica na Rua 
Vicente Santoro, nº 211, 
Parque Sabará.

Prefeitura  de Taubaté realiza oficina de 
amamentação no Cras Sabará

Secretaria de Ação Social, 
SEBRAE e SENAI promovem 
curso presencial gratuito de 
fabricação e vendas de ovos 

de páscoa e bombons

A Secretaria de Ação So-
cial abre as inscrições para 
o curso gratuito de Fabri-
cação de Ovos de Páscoa e 
Bombons com o objetivo de 
gerar aos munícipes novas 
oportunidades de trabalho e 
geração de renda.
Os alunos receberão diver-
sas dicas, receitas e conhe-
cimentos teóricos e práticos 
sobre técnicas e ingredien-
tes para prepararem diver-
sas receitas fáceis e saboro-

sas. MODULO GESTÃO: 
13 e 14 de fevereiro 
MODULO TÉCNICO: 
de 15 a 24 de fevereiro 
HORÁRIOS: 
TURMA DO PERÍODO 
DA TARDE
13h00  às 17h00
TURMA DO PERÍODO 
DA NOITE
18h00  às 22h00
LOCAL:
FUNDO SOCIAL DE SO-
LIDARIEDADE

R. José Monteiro Pato, 179-
223 - Jardim Bom Jesus.
 Curso para maiores de 18 
anos
AS VAGAS SÃO LIMITA-
DAS, ENTÃO CORRA E 
GARANTA A SUA!
 INSCRIÇÕES
SECRETARIA DE AÇÃO 
SOCIAL
3674-3910 | 3674-3660 
 R. José Monteiro Pato, 
179-223 - Jardim Bom Je-
sus.
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Inscrições para Festival de 
Marchinhas de Pinda vão até 

dia 27

As inscrições para o 16° 
Festival de Marchinhas 
Carnavalescas de Pindamo-
nhangaba seguem abertas 
até o dia 27 de janeiro. Esta 
edição volta a ser presencial 
e irá homenagear o bloco 
carnavalesco “Os Neros”.
No dia 3 de fevereiro serão 
divulgadas as 20 marchi-
nhas selecionadas. Dias 8 
e 9 de fevereiro, às 19 ho-
ras, haverá ensaio dessas 
20 selecionadas, sendo a 
apresentação de 10 marchi-
nhas no dia 10 e outras 10 
marchinhas no dia 11 de fe-
vereiro. A grande final, com 
as 10 marchinhas selecio-
nadas e a premiação, será 
dia 12 de fevereiro, às 19 
horas, na Praça do Quartel.
O edital completo está no 
site da Prefeitura de Pin-
damonhangaba https://pin-
damonhangaba.sp.gov.br/
festival-de-marchinhas.
A iniciativa da Prefeitura, 
por meio da Secretaria de 
Cultura e Turismo, busca 
resgatar e divulgar a tra-

dição das marchinhas de 
carnaval e incentivar a cria-
tividade dos compositores 
populares de todo o país.
Serão conferidos os se-
guintes prêmios: 1º lugar 
– Troféu Alarico Corrêa 
Leite – R$ 3.632,00 (32,32 
UFMP); 2º lugar – Tro-
féu Zé Sambinha – José 
de Assis Alvarenga – R$ 
1.833,00 (16,31 UFMP); 3º 
lugar – Troféu Celso Gui-
marães – R$ 917,00 (8,16 
UFMP); 4º lugar – Troféu 
Maestro Artur dos Santos; 
Melhor Intérprete – Troféu 
Hélio Camargo; Melhor Fi-
gurino – Troféu Cida Nova-
es; Melhor Torcida – Troféu 
Franco Neto.
Poderão participar compo-
sitores populares de todo o 
país.
 Não há um limite para o 
número de inscrições de 
marchinhas por participan-
te, individual ou em parce-
ria, mas apenas uma com-
posição será selecionada. 
Cada marchinha poderá ter 

até 4 intérpretes.

Homenageados
O bloco Os Neros foi fun-
dado por filhos de comer-
ciantes locais. O bloco sur-
giu de forma espontânea, 
quando Júlio Vitorazzo, 
precisando ir para o baile 
à fantasia que existia no 
clube Literário, foi até sua 
casa, pegou o lençol, co-
locou uma samambaia na 
cabeça e com a tampa de 
uma privada fez uma arpa. 
Chegando ao clube teve 
problemas, porque as pes-
soas estavam com fantasias 
muito bem arrumadas, ten-
do em vista que era a virada 
dos anos 50. 
Para evitar um tumulto, ele 
acabou tendo permissão 
para participar do baile.
Como a fantasia era muito 
fácil de ser confeccionada, 
no ano seguinte apareceram 
20 Neros para o famoso 
baile à fantasia e, a partir de 
1961, o bloco saiu do clube 
e foi para as ruas.

Prefeitura publica 
chamamento para blocos 

interessados em participar 
da programação do Carnaval 

Taiada 2023

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Cultura e Turismo, publi-
cou nesta quinta-feira (26) 
edital de chamamento pú-
blico para blocos do muni-
cípio que tenham interesse 

em participar da progra-
mação oficial do Carnaval 
Taiada 2023, que ocorrerá 
de 16 a 21 de fevereiro.
As inscrições devem ser re-
alizadas a partir desta sex-
ta-feira, 27 de janeiro, até o 

dia 7 de fevereiro. O edital, 
na íntegra, está disponível 
no site da Prefeitura, 
Mais informações podem 
ser obtidas na Secretaria de 
Cultura e Turismo, pelo te-
lefone (12) 3652-9222.
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Prefeitura de Taubaté, atra-
vés do Conselho de Admi-
nistração do Fundo Muni-
cipal de Bolsas de Estudo, 
iniciou nesta sexta-feira 
(20) as inscrições para con-
cessão de bolsas de estudo 
de cursos de ensino médio/
técnico profissionalizante 
e de graduação do Sistema 
Municipal de Bolsas de Es-
tudo (SIMUBE) 2023.
Esse será o primeiro ano 
que o processo de inscrição 
será 100% digitalizado e 
para se inscrever os candi-
datos deverão preencher a 
ficha que está disponível no 
site da Prefeitura, na aba do 
“SIMUBE” ou através do 
link https://taubate.sp.gov.
br/novo/simubetaubate/.
As inscrições poderão ser 
realizadas até as 18h do dia 
10 de fevereiro e após essa 
data não será possível pre-
encher ou realizar qualquer 
alteração.
Poderão se inscrever os can-
didatos que preencherem 

todos os requisitos exigidos 
no edital, como comprovar 
residência ou domicílio em 
Taubaté, há pelo menos cin-
co anos; estar devidamente 
matriculado em cursos ofe-
recidos pelas Instituições 
de Ensino localizadas no 
município e que estejam 
cadastradas, aprovadas e 
homologadas pelo Conse-
lho; comprovar renda bruta 
familiar igual ou inferior a 
oito salários mínimos vi-
gentes; entre outros.
O formulário de inscrição 
será o instrumento que vai 
gerar o índice de carência 
do candidato. Como a in-
formação não poderá ser 
editada após o período de 
preenchimento da ficha, 
orienta-se que a inscrição 
seja realizada com atenção, 
seguindo as orientações 
disponibilizadas no Guia de 
Instruções para Inscrição, 
também disponibilizado na 
área do SIMUBE no site da 
Prefeitura.

A inscrição para partici-
pação no processo de con-
cessão de bolsas de estudo 
SIMUBE 2023 deverá ser 
efetivada com a entrega do 
protocolo de preenchimen-
to da ficha de inscrição e 
dos documentos exigidos 
no edital.
Os candidatos deverão en-
caminhar os documentos 
exigidos de forma digitali-
zada via Protocolo Online, 
acessado por meio do en-
dereço eletrônico https://
taubate.1doc.com.br/aten-
dimento, no período inicia-
do às 8h do dia 13 de feve-
reiro até as 17h do dia 17 de 
fevereiro.
Todas as informações so-
bre a inscrição, bem como 
os documentos necessá-
rios, estão no edital de cha-
mamento, que poderá ser 
consultado no site da Pre-
feitura, na aba “SIMUBE” 
ou através do link: https://
taubate.sp.gov.br/novo/si-
mubetaubate/ .

Prefeitura de Taubabé abre inscrições 
para o sistema municipal de bolsas de 

estudo
Sedis promove ações 

de conscientização 
sobre “Janeiro 

Branco”

A Prefeitura de Taubaté, 
através da Secretaria de 
Desenvolvimento e Inclu-
são Social (SEDIS), re-
alizará nesta terça (24) e 
quarta-feira (25) ações de 
conscientização sobre a im-
portância da saúde mental, 
em decorrência do “Janeiro 
Branco”. No dia 24, a par-
tir das 9h30, o CRAS São 
Gonçalo em parceria com 
o Hapet realizará atividades 
e palestras para toda a co-
munidade na sede do Hapet, 
que fica na Estrada Munici-
pal José Cândido de Olivei-
ra, nº 3200, São Gonçalo. 

A ação busca incentivar a 
conscientização sobre a im-
portância da saúde mental.
Já o CRAS Sabará promo-
verá na próxima quarta-
-feira (25), às 9h, uma roda 
de conversa sobre o tema 
“Dialogando sobre a saúde 
mental”, em parceria com o 
Centro de Atenção Psicos-
social Infantojuvenil (Caps 
i). A atividade será conduzi-
da pela psicóloga e psicana-
lista do Caps i, Cláudia Fa-
biana de Jesus, e faz parte 
da campanha de prevenção 
“Janeiro Branco”, que tem 
como objetivo movimentar 

a sociedade para construção 
de uma cultura de saúde 
mental na humanidade.
A roda de conversa será 
aberta a toda a comunidade 
atendida pelo CRAS Sabará 
e o bate-papo busca preve-
nir doenças decorrentes do 
estresse e transtornos men-
tais comuns, como ansieda-
de, depressão e síndrome do 
pânico, e assim promover a 
consciência sobre a impor-
tância da prevenção do ado-
ecimento mental.
O CRAS Sabará fica na Rua 
Vicente Santoro, 211, Par-
que Sabará.



pág. 7 A Gazeta dos Municípios

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

28-29-30 de janeiro 2023  

Prefeitura cumpre 
determinação judicial e 

remove construções 
irregulares em área de 

preservação 
permanente

A Prefeitura de Ilhabela re-
alizou uma megaoperação 
contra o crescimento de-
sordenado na cidade nesta 
quarta-feira (25/1), após 
determinação da Justiça em 
atendimento a um pedido 
do Ministério Público.  A 
ação contou com o apoio 
da Força Tática da Polícia 
Militar, Conselho Tutelar e 
envolveu funcionários das 
secretarias municipais de 
Governo, Mobilidade e Se-
gurança Urbana, Habitação, 
Desenvolvimento e Inclu-
são Social, Assuntos Jurídi-

cos e de Serviços Urbanos, 
além da Divisão de Fisca-
lização. A área está locali-
zada na estrada de acesso à 
Baía dos Castelhanos, onde 
11 famílias residiam em si-
tuação irregular, sob condi-
ções insalubres e com risco 
iminente de morte.  “Há nos 
autos prova inconteste da 
ocupação irregular em área 
de preservação permanente, 
identificada como de risco 
muito alto de deslizamen-
to, com grande degradação 
ambiental e social”, diz 
um trecho da decisão do 

juiz Gabriel Araújo Gon-
zalez, que acatou o pedido 
do Promotor de Justiça Dr. 
Marcelo Neves de Souza e 
determinou a efetiva deso-
cupação e demolição das 
construções.A Prefeitura 
de Ilhabela está prestan-
do assistência às famílias 
removidas, com oferta de 
passagem para cidade de 
origem ou aluguel social, 
desde que as famílias acei-
tem. Por enquanto, todos 
seguem no Núcleo do Ita-
quanduba, onde podem fi-
car por tempo determinado.

Cachoeira do Gato é 
reaberta à visitação 

turística em 
Castelhanos

A Prefeitura de Ilhabela 
reabre ao turismo um dos 
principais atrativos natu-
rais da cidade, a Cachoeira 
do Gato, uma das maiores 
cachoeiras da ilha, com 
queda d’água de aproxi-
madamente 40 metros de 
altura em meio à paisagem 
formada pela Mata Atlân-
tica (Bioma) e pela Praia 
dos Castelhanos. “Além de 
reabrir a cachoeira, estamos 
reativando um verdadeiro 
complexo de ecoturismo 
no Canto do Gato, propor-
cionando infraestrutura e 
serviços para turistas e mo-
radores locais. A retomada 
da atividade turística vai 
beneficiar agências de pas-
seios, guias e monitores, a 
gastronomia, o turismo de 
base comunitária e o arte-
sanato local, gerando assim 
mais empregos e renda na 
comunidade”, destaca o 
prefeito de Ilhabela, Toni-
nho Colucci.
A visitação à Cachoeira do 
Gato foi suspensa em 2017 
a pedido da Comunidade 
do Ribeirão, pois a capta-
ção de água que abastecia 
cerca de 18 famílias locais 

estava abaixo do ponto de 
banho do atrativo. O Pre-
feito Toninho Colucci as-
sumiu o compromisso de 
somente reabrir a cachoeira 
ao turismo após resolver o 
conflito, que foi soluciona-
do com a alteração do pon-
to de captação de água e um 
novo sistema de distribui-
ção aos moradores. Foram 
realizadas ainda diversas 
melhorias na infraestrutu-
ra turística. A trilha, com 
cerca de dois quilômetros, 
foi toda reestruturada com 
corrimãos e escadarias em 
eucalipto tratado e ganhou 
uma guarita com serviço 
de orientação aos visitan-
tes equipada com banheiros 
e ducha, além de um novo 
acesso ao Poço do Gordo.  
O Mirante do Francês, que 
permite uma bela visão da 
Praia dos Castelhanos e da 
Mata Atlântica, também foi 
refeito. 
Na base da cachoeira, o 
deck de contemplação da 
queda foi refeito em metal 
para dar mais segurança aos 
visitantes e a ponte pênsil 
em eucalipto que havia caí-
do com a cheia do rio foi re-

construída.O secretário de 
Desenvolvimento Econô-
mico e Turismo, Harry Fin-
ger, reforça que “foi reali-
zado um trabalho de forma 
sustentável e em conjunto 
com as secretarias de Obras 
e Planejamento Urbano e a 
de Comunidades Tradicio-
nais, Pesca e Agricultura, 
que acompanhou as deman-
das dos moradores. A estru-
turação da trilha evitará que 
o visitante passe por dentro 
da comunidade, mantendo 
a privacidade das pessoas 
que moram no Canto do Ri-
beirão e proporcionando ao 
turista um caminho seguro 
e em contato com a Mata 
Atlântica. Estas ações be-
neficiam a economia, a so-
ciedade e o meio ambiente, 
com a promoção do desen-
volvimento local”. A Trilha 
da Cachoeira do Gato tem 
início no canto esquerdo da 
Praia dos Castelhanos e os 
passeios podem ser agen-
dados com as agências de 
receptivos da cidade ou por 
meio do projeto local de 
Turismo de Base Comuni-
tária. Mais informações em 
www.turismoilhabela.com.
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Rua bom Jesus Nº 228 Centro , em frente a OAB Rua bom Jesus Nº 228 Centro , em frente a OAB 
 Tremembé (12) 3208-1911        (12) 99201-3514 Tremembé (12) 3208-1911        (12) 99201-3514

R. Georgina Nogaroto Couto, 115 
Terras de Benvira - Tremembé

Visite e Associe-se 
Reuniões: sexta-feiras 20:00


