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Defesa civil de Taubaté
interdita galpão de reciclagem
na Vila Marly após incêndio
A Defesa Civil de Taubaté atuou na madrugada
desta segunda-feira (06)
em conjunto com o Corpo de Bombeiros em uma
ocorrência de incêndio
de grandes proporções
que atingiu o galpão
onde funcionava uma cooperativa de reciclagem
no bairro Vila Marly em
Taubaté.
A ação no combate as
chamas teve início por
volta das 1h30 e durou

parte da madrugada, a
Defesa Civil seguiu durante toda a manhã com
os agentes e a viatura
auto bomba no apoio aos
trabalhos das equipes dos
Bombeiros na realização
de rescaldo após a extinção do fogo.
Após avaliação técnica
preliminar de engenheiros da Defesa Civil, o local foi interditado devido
aos danos nas estruturas
metálicas do galpão e

para garantir a segurança
das pessoas nas imediações.
Outras avalições mais
detalhadas ainda deverão ser realizadas no local pelo corpo técnico da
Defesa Civil. As causas
do incêndio ainda são
desconhecidas e deverão
ser investigadas pela Polícia Civil.
Não houve feridos e nenhuma casa próxima foi
atingida pelo fogo.

A Prefeitura de Caçapava, por meio da Secretaria de Saúde, continua a
campanha de prevenção
e conscientização para
o combate à Dengue no
Município. As equipes
de controle de vetores da
Agregue realizam, esta
semana, ações de nebulização em Nova Caçapava, Jardim São José e Jardim Julieta. Já as equipes
da Prefeitura realizam
visitas para controle de
criadouros nos bairros
Vera Cruz, Jardim Maria
Odete e Jardim Caçapava.
As visitas têm por objetivo conscientização e checagem da existência de
possíveis criadouros do

mosquito Aedes Aegypti. É importante que as
pessoas contribuam com
as ações e fiquem atentas
aos pontos de perigo em
suas residências. No último boletim, divulgado
no dia 1º de junho, Caçapava contabilizou 63 casos positivos da doença.
Veja as ações que devem
ser feitas:
A única forma de combater a Dengue é eliminar
o vetor (mosquito) transmissor do vírus. Por isso
é tão importante a conscientização e o apoio da
população. As ações são:
- Manter limpos os quintais e caixas d’água (que
devem estar sempre tampadas);

- Limpar as calhas das
residências, que não podem acumular água da
chuva;
- Colocar areia nos pratinhos de flores;
- Instalar telas finas nos
ralos para evitar que o
mosquito se prolifere
nesses ambientes;
- Guardar pneus, garrafas
e qualquer outro tipo de
vasilhame ou objeto que
possa acumular água e se
tornar criadouro;
- Caso a pessoa tenha
contraído Dengue, usar
repelente durante o período dos sintomas para
evitar a picada do mosquito e consequente disseminação para outras
pessoas.

Prorrogadas inscrições
de quadrilhas juninas
interessadas em
participar do Festival
São João de Caçapava

Equipes de combate à Dengue
seguem com ações em novos bairros em
Caçapava

A Secretaria de Cultura,
Esporte e Lazer da Prefeitura de Caçapava prorrogou até sexta-feira, dia
10, as inscrições de grupos de quadrilhas juninas
interessadas em se apresentar no 16º Festival
São João de Caçapava,

que será realizado de 22
a 26 de junho.
Podem se inscrever escolas e grupos culturais. Os
dias e horários de apresentações serão definidos pela organização do
evento. As apresentações
das quadrilhas serão di-
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vulgadas como parte da
programação do evento.
Não haverá pagamento
de cachês.
Mais informações podem
ser obtidas na Secretaria de Cultura, Esporte
e Lazer, pelo telefone
(12)3652-9222.
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Defesa Civil de Ilhabela dá início à
Operação Estiagem

A Defesa Civil de Ilhabela iniciou, neste mês de
junho, a “Operação Estiagem” que vai até o dia
30 de setembro. A ação
visa diminuir os focos de
incêndio no estado, erradicar práticas irregulares
do uso de fogo, reduzir
a emissão de gases de
efeito estufa advinda da
queimada, e entre outros.
A operação é dividida em
três fases: verde (janeiro
a março; novembro e dezembro), amarela (abril e
maio) e vermelha (junho
a outubro). Em meio a
esse período, serão aplicados planos de contingência de acordo com
as recomendações de órgãos internacionais (de
saúde, meteorologia e de

Proteção e Defesa Civil).
Nas regiões mais suscetíveis aos problemas
decorrentes da seca, por
meio do monitoramento
da Umidade Relativa do
Ar (URA) e pelo Núcleo
de Gerenciamento de
Emergências 24 horas
por dia da Defesa Civil
do Estado. Ademais, dependendo das dimensões
do incêndio, a Defesa Civil do Estado se propõe a
contratar empresas para
combate aéreo.
A Prefeitura de Ilhabela
investiu em equipamentos para os agentes da
Defesa Civil da cidade.
Foram entregues roupas próprias e capacetes
para combate a incêndios
florestais, capacetes de

segurança, macacões de
aramida, luvas de temperatura, balaclava, mochila de hidratação, lanternas, cabos, cadeira de
rapel e mosquetão.
“Quando assumimos a
Prefeitura, encontramos
a Defesa Civil sem equipamentos básicos de EPI
(equipamentos de proteção individual), fundamentais para atender as
ocorrências, então desde
o início, a administração
vem investindo e capacitando os agentes com
cursos e equipando a
equipe”, declarou o Prefeito Toninho Colucci.
Em casos de emergência,
ligue para a Defesa Civil nos telefones 199 ou
3896-2802.

AVISO DE REABERTURA DE SESSÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº019/2022 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DO PROGRAMA QUALIFAR SUS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL – A Prefeitura
Municipal de Potim informa a reabertura da sessão em 08/06/2022 às 90h00min, para
prosseguimento à sessão e demais resultados, horário de Brasília/DF, local www.bnc.
org.br “acesso identificado no link - licitações”. Potim, 06 de junho de 2022. Evelin F. S.
Santos – Pregoeira.

Campanha do
Agasalho 2022: saiba
onde realização a
doação em Ilhabela
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O Fundo Social de Ilhabela segue com a Campanha do Agasalho 2022,
que visa arrecadar roupas
de inverno, como agasalhos, cobertores e roupas
de cama e banho, que
serão distribuídos às pessoas carentes da cidade,
para que possam se aque-

cer nos dias mais frios.
Este ano, o Fundo Social
de Ilhabela antecipou a
Campanha do Agasalho
2022 em função das baixas temperaturas. Confira os pontos de arrecadação da Campanha do
Agasalho 2022: Prefeitura de Ilhabela – Paço
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Municipal, no Perequê
Espaço Crescer
– Av. Faria Lima, 15 –
Perequê
Fundo Social
– Rua Guaimú, 56 – Perequê
Marcenaria – Rua Teotino Lopes de Oliveira –
Perequê
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Pinda Rugby vence
equipe de São Paulo
por placar elástico no
CE João do Pulo

A equipe masculina de
Rugby, Pinda Rugby, conhecida como Leões do
Vale, jogou no último sábado (4), no CE João do
Pulo, contra os Tamanduás Bandeira, de São
Paulo. A partida valeu
pela terceira rodada da
segunda divisão do Campeonato Paulista. Os Leões do Vale agora somam
10 pontos (pontos objetivos), com duas vitórias
e uma derrota e terminaram a fase de grupos em
segundo lugar, logo atrás
do Piracicaba Rugby, que
está com 14.
O capitão e abertura dos
Leões do Vale, Yago Moreira César, disse: “Apesar de um início de jogo
com um certo grau de
nervosismo, com o passar de alguns minutos o

time pindense conseguiu
se encaixar e desenvolver
um jogo mais solto e dinâmico. A marcação dos
Tamanduás não foi párea
para os Leões do Vale,
que vieram com força total, fechando o primeiro
tempo com 40 pontos a
zero. No segundo tempo, a equipe colocou em
prática o que foi solicitado pelo técnico Netão
e marcaram o maior número de pontos possíveis
finalizando o jogo com
um placar de 115 x 03.”
Os destaques do time foram Carlos André, que
marcou um lindo “try”
no início da partida, Alyfer Vinícius, que pontuou
5 vezes e Marcelo Mauro, que vestiu por uma
última vez a camisa dos
Leões do Vale e está se

despedindo da equipe.
Durante o jogo, o time
pindense teve a torcida
das crianças do projeto
“Parceiros do Amanhã”,
da Polícia Militar, para
quem o Pinda Rugby ministra aulas semanalmente por meio do projeto
“Primeiro Try”. Já classificado, o Pinda Rugby
possui o próximo jogo
somente no segundo semestre, com o adversário
por se definir. A próxima
fase é em estilo mata-mata e “playoffs” (oitavas, quartas, semifinal e
final).Os Leões do Vale
contam com o apoio da
Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da da
Secretaria Municipal de
Esportes e Lazer, e com
o patrocínio de Hotgol e
Clínica Dentária Tardin.

07 de Junho 2022

Parceria entre a Prefeitura de Ilhabela e o
Sebrae segue firme na capacitação de
profissionais

A Prefeitura de Ilhabela
em conjunto com o Sebrae, estará realizando
o Curso Descomplique
entre os dias 20 e 24 de
junho, no auditório da
Secretaria de Turismo na
Barra Velha.
As vagas já estão abertas e as inscrições podem ser feitas através
do link: https://bit.ly/
Desc_Junho_06 . Dentre os temas abordados
estão: Comportamento
Empreendedor, Modelagem de Negócios com a
metodologia CANVAS,
Marketing, Finanças e
Formalização.
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Data: 20 a 24 de junho
Horário: das 16h às 20h
Local:
Auditório da Secretaria
de Turismo (Praça Vereador José Leite dos
Passos, 14, Barra Velha
– Praça do Mapa).
O Posto “Sebrae Aqui”,
estará disponibilizando o
curso Organize Seu Negócio, entre os dias 27 e
30 de junho das 16h às
20h, com o objetivo de
capacitar profissionais
para atuarem no ramo
empresarial.
A inscrição deve ser feita
através do link: https://
bit.ly/Org_Junho . En-

tre os temas abordados
estão: Empreendedor de
Sucesso, Formação de
Preço, Fluxo de Caixa e
Marketing Digital.
Data: 27 a 30 de junho
Das 16h às 20h
Local: Auditório da Secretaria de Turismo (Praça Vereador José Leite
dos Passos, 14, Barra Velha – Praça do Mapa).
Ambos os cursos fazem
parte do programa Empreenda Rápido que concede aos concluintes dos
cursos, acesso a linhas de
créditos com juros a partir de 0,35% pelo Banco
do Povo de Ilhabela.
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Festival Gastronômico de
Ubatuba conquista R$ 25
Inverno do Piracuama e Ribeirão milhões para construção da Etec
Grande começou nesta
sexta-feira 03 e continua até 31
de Julho em
Pinda

O II Festival Gastronômico de Inverno do Piracuama e Ribeirão Grande
começou nesta sexta-feira (3), para aquecer a estação mais fria do ano. O
primeiro dia do evento
será no Mangueirão do
Zé Bé, a partir das 19
horas, com muita música e o prato principal da
noite: bolinho caipira. O
local está com decoração
especial e comidas típicas, e promete agradar
especialmente quem já
estava com saudades de
uma boa festa junina.
No sábado (4), das 12h
às 18h, e domingo (5),
das 8h às 18h, o festival
continua no Restaurante e Pizzaria Colmeia e
seu tradicional Arraiá do
Colmeia, com atrações
juninas como música e
comidas típicas, tendo
seu prato principal o bolinho de mandioca com
pernil.
A iniciativa do Festival
Gastronômico de Inverno é uma parceria entre
os restaurantes das regiões do Piracuama e do
Ribeirão Grande com a
Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da
Secretaria de Cultura e

Turismo “Novo Turismo”, apoio do Fundo
Social de Solidariedade,
Departamento de Comunicação da Prefeitura e
Comtur – Conselho Municipal de Turismo.
O Festival Gastronômico de Inverno inova com
uma programação em todos os finais de semana de
junho e julho, com ações
nos restaurantes participantes. Além de atrações
musicais, feiras e exposições, o foco gastronômico contará com pratos especialmente elaborados
pelos restaurantes e que
serão o carro-chefe de
cada estabelecimento.A
iniciativa tem o apoio da
Prefeitura pois, segundo
o ponto de vista da Secretaria de Cultura e Turismo, retornando agora
com os eventos na cidade após o período mais
crítico da pandemia, iniciativas como essas são
muito bem-vindas para
o fomento do turismo na
cidade. “Esse formato de
festival tem como objetivo dar visibilidade aos
estabelecimentos, dando opções aos turistas e
moradores de retornarem
em outras ocasiões. Ten-

do em vista um cardápio
diversificado, indicamos
que todos os estabelecimentos sejam visitados
para que todos os pratos
possam ser provados pelos visitantes, pois está
difícil escolher o melhor”, indicou o secretário adjunto de Cultura e
Turismo, Ricardo Flores.
“É preciso voltar os
olhos para as belezas da
região rural de Pindamonhangaba, em especial
os bairros do Ribeirão
Grande e Piracuama,
com suas opções em gastronomia e lazer. O Festival certamente será uma
ótima oportunidade para
os moradores de Pinda
explorarem esse lado do
município e também uma
atração para os visitantes
da cidade e região”, analisou representante dos
bares e restaurantes junto
ao Comtur, Kelly Faria.
O II Festival Gastronômico de Inverno de Pindamonhangaba – Piracuama e Ribeirão Grande
– será realizado de 3 de
junho a 31 de julho. Mais
informações estão no site
oficial da Prefeitura, o
www.pindamonhangaba.
sp.gov.br.

O governador do Estado,
Rodrigo Garcia, reafirmou o compromisso com
a Prefeitura de Ubatuba
de concretizar a construção da sede do Centro
Estadual de Educação
Tecnológica Paula Souza
Etec no município, durante evento ‘Governo na
Área’, realizado em São
José dos Campos nesta
segunda-feira (6). No total, serão investidos R$
25 milhões de reais.
O anúncio da obra foi
feito durante a inauguração do Poupatempo em
Ubatuba em dezembro
de 2021. Já em março
deste ano, a prefeita Flavia Pascoal enviou um
projeto de Lei ao legislativo, que foi aprovado,
solicitando a autorização
para a transferência, por
meio de doação, de uma
área para tal finalidade –
que será a contrapartida
exigida pelo Estado, que
fará a destinação dos recursos para a construção.
Segundo a prefeita Flavia Pascoal, trata-se de
uma solicitação de mais
de dez anos que visa a
ampliação dos cursos
educacionais técnicos à
população local. “Nós
estamos iniciando um sonho de mais de uma década por meio do anún-

cio da construção da Etec
Ubatuba.
Precisamos
capacitar nossos jovens
e adultos com formação
e profissionalização de
qualidade e a Etec oferece vários cursos extremamente importantes para
a cidade”, comemorou a
prefeita.
“Para nós, é um prazer
viabilizar esse sonho.
Estivemos em Ubatuba
inaugurando o Poupatempo e percebemos o
amor da cidade pela escola técnica. Escola técnica é formação e é futuro. Agora, Ubatuba vai
contar com uma Etec”,
reforçou Garcia.
Mais sobre a Etec Ubatuba Atualmente, a Etec
em Ubatuba funciona
como uma classe descentralizada da Etec de Caraguatatuba, utilizando
as instalações da Escola
Municipal Padre José
de Anchieta, no bairro
Sumaré. São oferecidos
cursos técnicos em Administração,
Recursos
Humanos I e II, Nutrição,
Transações Imobiliárias
e Turismo Receptivo.
O assessor técnico do
Centro Paula Souza,
Aguinaldo Garcez, reforçou que a concretização
do prédio próprio oferecerá mudanças significa-
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tivas para a unidade de
Ubatuba.
“Com a construção do
imóvel, a Etec ganha
autonomia e passa a ser
unidade nova do Centro
Paula Souza e não mais
uma classe descentralizada”, explicou.
Vestibulinho segundo semestre
Esta segunda-feira (6)
é o último dia para que
interessados em participar do Vestibulinho da
Etec Centro Paula Souza,
classe descentralizada de
Ubatuba, para o 2º semestre possam efetuar as
inscrições.
Desta vez, as vagas são
para as modalidades Técnico em Administração e
Técnico em Nutrição e
Dietética, ambos os cursos com 35 vagas cada.
As inscrições podem ser
feitas pelo site: www.
vestibulinhoetec.com.br.
Nesse semestre, a taxa de
inscrição é de R$ 39,00.
A Etec Centro Paula Souza disponibiliza vagas
para quem está cursando
a partir do segundo ano
do Ensino médio e para
quem já concluiu os estudos, ou seja, não há limite de idade.
A prova está prevista
para o dia 03 de julho, a
partir das 13h.

