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Vigilância em
Zoonoses envia
escorpiões
capturados para I
nstituto Butantan

A Prefeitura de Caçapava, por meio da Secretaria de Saúde/ Vigilância em Zoonoses,
enviou, no dia 29 de
abril, 330 escorpiões
capturados no município para o Instituto Butantan para a obtenção
de veneno, que será
utilizado na fabricação
do soro antiescorpiônico e também para a realização de pesquisas.
Essa foi a primeira remessa de exemplares,
mas a intenção é que
a ação aconteça, periodicamente, sempre
que houver quantidade
maior de escorpiões,
capturados durante as
vistorias.
Essa integração entre a
Vigilância e o Instituto
Butantan vai ajudar a
instituição a reunir espécies de diferentes localidades para estudos,
além de maior volume
de veneno para produção do soro.
Para o Município, a

proximidade também
será uma forma de receber mais informações sobre manejo e
controle de escorpiões,
além de suporte sempre que precisar identificar novas espécies.
Programa de Controle
de Infestação de Escorpiões
A Vigilância em Zoonoses tem como base
as seguintes ações de
controle de infestação
de escorpiões: Vistoria,
orientação casa a casa,
bloqueio de infestação
e captura. O protocolo
de atendimento para a
população, que identifique a presença de escorpiões, é dar entrada
com uma solicitação
no postinho de saúde
de referência. Se houver captura de espécie,
o exemplar (acondicionado em pote de vidro
ou plástico) pode ser
entregue na Vigilância
para análise.
Caso haja algum aci-

dente com escorpiões,
o soro antiescorpiônico é disponibilizado no
Hospital da Fusam.
Dicas de como prevenir acidentes com escorpiões
O combate ao escorpião acontece principalmente com a eliminação de sua fonte de
alimento,
principalmente baratas. Entre as
dicas para evitar acidentes estão:
1 - Não acumule lixo
ou entulho e mantenha
limpo terrenos baldios
e quintais;
2 - Vede soleiras de
portas e janelas, frestas
e buracos nas paredes;
3 - Coloque telas ou
tampe os ralos de pias
e banheiros após o uso;
4 - Sacuda roupas e sapatos antes de usá-los;
5 - Não coloque a mão
em buracos, pedras e
troncos;
6 - Use calçados e luvas grossas nas atividades de jardinagem.

“Domingo no
Parque” vai reunir
várias atrações dia
15 de maio

A Prefeitura de Pindamonhangaba vai promover o Domingo no
Parque dia 15 de maio,
das 10 às 18 horas.
O evento promovido
pelo Novo Turismo da
Secretaria de Cultura
e Turismo vai proporcionar um domingo
recheado de atrações
para todos os públicos.
Haverá música, exposições, atividades esportivas e de lazer na
pista de Pump Track do
Parque.
O Domingo no Parque
terá presença de vários
clubes e grupos, como

Alma Libre Bike Club
com muitas bicicletas,
construções próprias,
equipamentos antigos;
Opaleiros de Pinda
com opalas clássicos
e que vão encantar os
amantes de carros; grupo Voando Baixo, com
exposição de veículos
rebaixados e tunados,
dentre outros.
Ainda haverá música
ao vivo. Às 10 horas
com presença de DJ
Yago; às 14 horas, César Pop e Banda; e às
16 horas Dj Marcelo
Ratto. Também terá
contação de histórias
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com Tonico da Viola e
A Serra que Chora Lágrimas da Bela Índia, a
partir das 15h30.
O secretário Adjunto
de Cultura e Turismo,
Ricardo Flores, disse
que o evento vai alinhar atividades esportivas e exposições. “É
um evento longo, com
oito horas de duração,
permitindo que as pessoas possam vir no melhor horário. Também
pensamos em oferecer
uma diversidade de
atrações, para que desta forma agrade vários
públicos”, explicou.
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP
Livro D-26, FLS. nº 79, Termo nº 7627
Faço saber que pretendem se casar ANDRÉ LUIZ RIBEIRO CARVALHO e LETICIA ALVES
DE CARVALHO, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1,
3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Tremembé-SP, nascido no dia 10 de
julho de 1983, de estado civil divorciado, de profissão empresário, residente e domiciliado na Rua
João Cabral de Melo Neto, nº 260, Residencial Campos do Conde II, Tremembé/SP, filho de JOSÉ
MARCOS CARVALHO, falecido em Taubaté/SP, na data de 10 de março de 2008 e de LUCIA
FATIMA RIBEIRO, de 63 anos, natural de Redenção da Serra/SP, nascida na data de 14 de julho de
1958, residente e domiciliada em Taubaté/SP. A habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia
03 de fevereiro de 1989, de estado civil divorciada, de profissão advogada, residente e domiciliada
na Rua João Cabral de Melo Neto, nº 260, Residencial Campos do Conde II, Tremembé/SP, filha de
NILO ALVES DE CARVALHO, de 64 anos, natural de Natividade da Serra/SP, nascido na data de
25 de outubro de 1957 e de FÁTIMA ROSA ALVES DE CARVALHO, de 61 anos, natural de São
Luiz do Paraitinga/SP, nascida na data de 02 de julho de 1960, ambos residentes e domiciliados em
Taubaté/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.

AVISO DE RESULTADO ABERTURA DE PROPOSTA COMERCIAL - A Prefeitura Municipal de Potim torna público o resultado de abertura dos envelopes de Proposta Comercial
referente à Tomada de Preços Nº 001/2022 – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA PREDIAL PARA ABRIGAR SAMU, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. Na data
de 06/05/2022 no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal, reuniu-se a Comissão nomeada através Portaria Nº 190/2021, para julgamento dos preços apresentados.
Após aberto o envelope chegou-se ao seguinte resultado classificatório: 1º COLOCADO:
AVC FIRE INSTALAÇÃO E VENDAS DE EQUIPAMENTOS EIRELI, com valor total de R$
120.960,24. Fica aberto o prazo recursal. Bruno C. F. Abreu – Presidente da Comissão
de Licitações.
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Aviso de Abertura de Prazo para Contrarrazão – Processo Administrativo Nº 067/2022 –
Tomada de Preços Nº 002/2022 – 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
– Tendo em vista a interposição de recurso da empresa EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, quanto à habilitação da empresa ESKELSEN
ARTEFATOS DE CIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, concede-se o prazo de 05
(cinco) dias úteis após esta publicação, para apresentação de contrarrazão. Potim, 06 de
maio de 2022. Bruno C. F. Abreu – Presidente Comissão de Licitação.

Aviso de Fracasso de Licitação - A Prefeitura Municipal de Potim/SP torna público que a
licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 016/2022, realizada no dia 04/05/2022, às
10h00min, que objetiva a Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Leite
Pasteurizado Integral, foi declarada FRACASSADA. As razões que motivaram a decisão
encontram-se a disposição dos interessados no Departamento de Compras e Licitação.
Maurino P. S. Júnior - Pregoeiro.

Cras sabará/mourisco tem
programação
especial de
conscientização ao “dia da
abolição da
escravatura”

A Prefeitura de Taubaté,
por meio da Secretaria
de Desenvolvimento e
Inclusão Social, vai realizar a partir da próxima
segunda-feira, dia 9 de
maio, uma programação
especial de conscientização ao “Dia da Abolição da Escravatura”
no Centro de Referência
de Assistência Social
(CRAS) Sabará/Mourisco.
O tema da programação
será “Resgate da história e cultura da população negra”.
O evento vai contar
com rodas de conversa
e uma exposição de literatura negra brasileira
com representantes que

marcaram a história de
luta pelos direitos da
população negra com
curadoria de Bob Nascimento.
O evento terá início no
dia 9 de maio, às 14h,
com uma roda de conversa sobre “Educação antirracial (Lei nº
10/639/2003)”, ministrada pela dr. Elisa Daniele – OAB (Ordem dos
Advogados do Brasil).
Na quinta-feira, dia 12
de maio, às 14h, a roda
de conversa será com a
assistente social Aneska
Souza sobre “Violência
contra a população preta
(Genocídio do preto da
periferia)”.
Para finalizar o evento,
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na sexta-feira, dia 13 de
maio, também às 14h, o
mestre do grupo “Capoeira Angola”, Marcelo
Garcia Siqueira, da Secretaria de Cultura, vai
realizar uma apresentação com o tema “Cultura Afro Descente”.
A exposição poderá ser
visitada durante toda
a semana. A abolição
do trabalho escravo no
Brasil se deu no dia 13
de maio de 1988 com a
assinatura da Lei Áurea
pela princesa Isabel.
A programação será
aberta ao público. O
CRAS Sabará/Mourisco fica na Rua Vicente
Santoro, nº 211, Parque
Sabará.
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Programação
esportiva e cultural
agita final de semana
em Ilhabela

A Prefeitura de Ilhabela preparou uma programação especial para
os amantes do esporte
e cultura, neste final de
semana, 7 e 8 de maio,
na cidade. Rugby, futebol, vôlei, cross country,
além da escolha da corte
momesca para o Carnaval 2022 e apresentação
do samba enredos das
escolas de samba de
Ilhabela.
A Praia do Perequê será
palco no final de semana, 7 e 8 de maio, da segunda etapa do XTerra,
reunindo os melhores
atletas brasileiros e estrangeiros para as disputas de sete provas esportivas.
A etapa Ilhabela terá
provas diurnas e noturnas com menor intensi-

dade como as Trail Run
de 5k e 10k e a Swim
Challenge de 1,5k. Outras exigirão mais dos
atletas, como as de
Triathlon (run, swim e
bike) de 5k, 10k e 21k,
a Swim Challenge de
3k e a Trail Run de 21k,
além de várias atividades voltadas à diversão
das crianças.
No sábado (7/5), a partir das 9h, o Ginásio
Poliesportivo do PEII
– Barra Velha recebe
o Festival de Vôlei de
Quadra, para as categorias Sub17 Masculino e
Feminino. Já no Estádio
Municipal “Ferreirão”,
a Seleção de Ilhabela
recebe a equipe do Iguanas, em jogo válido pela
série “A”, do Campeonato Paulista de Rugby.

Já no domingo (8/5),
acontecem no Ginásio
Poliesportivo do PEII
– Barra Velha os jogos
da Copa Liga Paulista
de Futsal Júnior, pelas
categorias Sub10, 12,
14 e 16. Na área cultural, o Centro Cultural da
Vila recebe no final de
semana, 7 e 8 de maio,
a escolha da Corte Momesca do Carnaval
2022 (7/5) e apresentação do samba enredo
das escolas de samba de
Ilhabela (8/5). A programação esportiva e cultural completa, com mais
informações sobre os
eventos, você confere
no site oficial da Prefeitura de Ilhabela (www.
ilhabela.sp.gov.br) e nas
redes sociais (@prefeituradeilhabela).
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Obras no km 33 da Rio Santos devem ser
concluídas na próxima semana

As equipes de engenharia e de obras da Concessionária CCR RioSP
devem concluir, na próxima semana, os trabalhos de recuperação definitiva de parte da pista
que cedeu no km 33,6 da
BR-101 (Rio-Santos),
em Ubatuba – região de
Itamambuca. O local,
que fica na região norte do município, foi um
dos mais atingidos pelas
chuvas do início do mês
de abril, ocasião em que
a rodovia chegou a ter
mais de 15 pontos de interdição (total e/ou parcial), principalmente,
devido a ocorrências de
deslizamento de massa
e ruptura de faixa.
De acordo com a Concessionária, na próxima
semana deve ser concluída a execução da base
e sub-base, que são estruturas que antecedem
a aplicação da capa asfáltica, e aplicação do
pavimento. Na sequência, será feito o sistema
de drenagem (meio-fio)
para o escoamento da
água da chuva. Por fim,
a equipe de conservação
fará a sinalização horizontal e implantação
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de dispositivo de segurança (defensa metálica). Em caso de chuva,
os trabalhos podem ser
adiados ou interrompidos. Diante deste cenário, a CCR informa aos
motoristas que trafegam
pelo local que o tráfego
no km 33,6 permanece
no sistema pare e siga.
É imprescindível que a
continue a ser respeitada. Outra recomendação
é redobrar a atenção ao
passar pelo trecho em
obras. Os demais trechos da BR-101 funcionam normalmente, pois
a interdição total no km
4 foi liberada no dia 12
de abril. Mais sobre os
serviços As obras no km
33,6 tiveram início no
dia 18 de abril. Inicialmente a concessionária
reconstruiu o aterro danificado com aplicação
de calda de cimento
para impermeabilizar o
local e evitar o avanço
da erosão. Também foram realizadas escavações na crista do talude
para suavizar a parte
mais íngreme da erosão.
Por fim, ocorreu o preenchimento e recomposição da área danificada

pela chuva, com aplicação de rachão para, na
sequência, o pavimento
ser refeito.
Relembre o caso
Ubatuba sofreu com a
forte incidência de chuvas registradas no litoral
norte do estado de São
Paulo e litoral sul do estado do Rio de Janeiro
nos dias 31 de março, 1
e 2 de abril de 2022.
Nestes três dias de precipitações acima da
média, o município de
Ubatuba registrou, em
vários de seus pluviômetros, quase 600 mm
de chuva que, somadas
aos fortes ventos e ressacas marítimas, agravaram a situação em toda
a cidade. Entretanto, as
regiões norte e central
foram as mais atingidas.
Estradas foram parcial e
totalmente interditadas
e algumas comunidades
ficara totalmente ilhadas, com acesso apenas
aéreo e marítimo. A prefeitura decretou estado
de Emergência a fim
de mobilizar as esferas
estadual e federal no
apoio com recursos para
minimizar esses impactos.
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Prefeitura de
Taubaté ganha novo
reforço nas ações
educativas
realizadas pela
semob

A Prefeitura de Taubaté, através da Secretaria
de Mobilidade Urbana (SEMOB), tem um
novo veículo para realizar as ações educativas
e de fiscalização no município.
O automóvel já pertencia a Secretaria de Mobilidade, mas não estava
sendo utilizado, por esse
motivo ele foi totalmente reformado para que
pudesse voltar a circular

e reforçar as ações realizadas nas proximidades
das instituições de ensino públicas e particulares do município, como
acontece na “Operação
nas Escolas”. A reforma
contemplou reparos no
motor, funilaria, pintura,
além da troca dos pneus.
O veículo também foi
adesivado para facilitar
sua identificação e contribuir ainda mais com
as ações educativas. Os

trabalhos desenvolvidos pelos profissionais
da SEMOB têm como
objetivo aumentar a
segurança no trânsito,
para isso são distribuídos materiais educativos, como panfletos,
relacionados à educação
no trânsito em diversas
ações, como nos horários de entradas e saídas
dos alunos próximo as
escolas, em blitz educativas, entre outros.
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Taubaté realiza shows
na região central em
homenagem ao dia
das mães

A prefeitura de Taubaté,
por meio da Secretaria
de Cultura e Economia
Criativa, realiza no próximo sábado,
dia 07 de maio, uma manhã de apresentações na
Praça Dom Epaminon-

das.
O evento começa às 9h,
e conta com a participação da Fanfarra Municipal de Taubaté – Famuta, o coral do Centro
Cultural apresenta seu
repertório e o professor

Elton, do Centro Cultural, faz um show na voz
e violão.
A ação visa homenagear
as mães, que celebram
seu dia no domingo, e
fomentar o comércio da
região central.

A Prefeitura de Pindamonhangaba está finalizando as obras de implantação de galeria de
águas pluviais que irá
eliminar os transtornos
de alagamento em trecho da rua dos Cedros,
no bairro Goiabal. A
realização dos serviços
atende solicitação da
comunidade e vem sendo realizada diretamente pelos servidores da

Secretaria de Governo e
Serviços Públicos.
O trecho da rua dos
Cedros receberá uma
galeria com 190 metros de extensão com
implantação de tubos
de 600mm para a captação d’água. A obra
ainda terá seis bocas de
lobos, sendo duas simples, duas duplas e duas
triplas. “Nosso setor de
drenagem está atento às

reinvindicações e aos
poucos vamos atuando em todos os bairros
da cidade, assim como
fizemos no Araretama,
na região do Valetão,
um problema de décadas que foi sanado e
hoje as famílias vivem
com tranquilidade sem
riscos de alagamento”,
afirmou o secretário da
pasta, vice-prefeito Ricardo Piorino.

Em Pindamonhangaba, obras de
galeria eliminarão alagamento no
Goiabal
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