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Nota Oficial de 
Ilhabela

A Prefeitura de Ilha-
bela informa que as 
fortes chuvas e o ven-
daval que acometeram 
a cidade desde a noite 
de quarta-feira (10), re-
sultaram até o momen-
to em 15 ocorrências 
atendidas pela Defesa 
Civil do município, 
sendo elas: uma vis-
toria, nove quedas de 
árvores, três quedas de 
galhos, um destelha-
mento de dois cômo-
dos em uma residência 
e uma queda de rede 
elétrica. Nenhuma das 
ocorrências teve ví-
timas. As equipes da 
Secretaria de Serviços 
Urbanos já estão tra-

a proposta apresentada 
em cada peça. 
A entrada é gratuita e 
os visitantes podem 
conferir o conteúdo da 
exposição das 9h às 
17h. 
Esta já é a sexta expo-
sição que a Setur rece-
be. 
O espaço foi inaugu-
rado em outubro de 
2021, integrando as 
comemorações do ani-
versário de 384 anos de 
Ubatuba. “Nossa cida-
de carece de espaços e 
de arte para as pessoas. 
Nosso objetivo é que a 
Setur funcione não só 
como Centro de Infor-
mações Turísticas, mas 

Moradores e turistas 
podem conferir até o 
dia 21 de agosto a ex-
posição “Balaio de 
Cores”na Sala Profes-
sor Thomaz Galhardo, 
localizada na sede da 
Secretaria de Turismo 
(Setur).  
No evento, estão ex-
postas obras do artista 
Adriano Galvão que 
retratam o cotidiano da 
comunidade tradicio-
nal caiçara representa-
do através de cores vi-
vas, formas e imagens. 
Galvão é muito conhe-
cido por suas pinturas e 
molduras em cipó, tra-
zendo uma aproxima-
ção do espectador com 

como um local para a 
visitação das pessoas, 
que reúna cultura, arte 
e promova o respeito 
à cultura de Ubatuba e 
das comunidades tra-
dicionais”, reforçou o 
secretário de Turismo, 
Alessandro Luís Mo-
rau.
SERVIÇO
Exposição: Balaio de 
Cores
Local: Sala de Exposi-
ção Professor Thomaz 
Galhardo
Endereço: av. Iperoig 
214, Centro Ubatuba 
(Secretaria de Turis-
mo)
De segunda a sexta das 
9h às 17h

Exposição “Balaio de Cores” 
segue até o dia 21 de agosto 

na Setur

balhando na desobstru-
ção de ruas e limpeza 
e em seguida iniciarão 
os reparos necessários.
No Polo de Educação 
Integrada de Ilhabela 
(PEII), da Barra Velha, 
a cobertura da arqui-
bancada da piscina ce-
deu durante a madru-
gada.
Na Educação, as esco-
las estão funcionando 
normalmente e os alu-
nos sendo acolhidos 
em todas as unidades 
com atividades e ali-
mentação. O Hospital 
Mário Covas Júnior se-
gue em funcionamento 
normal. Apenas em ra-
zão das oscilações de 

energia, desde a noite 
de ontem, passou a 
funcionar preventiva-
mente com o gerador 
acionado ininterrupta-
mente visando evitar 
danos aos equipamen-
tos médico hospitala-
res.
A UBS da Barra Velha 
alta sofreu com algu-
mas avarias e alguns 
atendimentos foram 
direcionados para a 
UBS da Barra Velha 
baixa.
Há pontos sem ener-
gia elétrica e a empre-
sa responsável já foi 
acionada e em breve o 
problema será solucio-
nado.
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Prefeitura firma contrato de 
monitoramento por drones para ampliar 

fiscalização de áreas de ocupação 
irregular em Ilhabela

lizar e conter invasões 
de terra. Além disso, 
a nova tecnologia vai 
possibilitar que no fu-
turo Ilhabela seja um 
território inteligente, 
com ferramentas ade-
quadas para planejar-
mos ações de monito-
ramento e prevenção 
em todo o âmbito do 
governo municipal”, 
salienta o prefeito.
O investimento é de R$ 
2,2 milhões e a gestão 
do projeto ficará a car-
go da secretaria de Ha-
bitação e Gestão Terri-
torial. 
O secretário da pasta, 
Thiago Santos ressal-
ta que a medida tam-
bém responde ao Ter-
mo de Ajustamento de 
Conduta firmado pela 
prefeitura (na gestão 
anterior) e Ministério 
Público.
Sustentabilidade
O monitoramento das 
ocupações irregula-

O prefeito de Ilhabela, 
Toninho Colucci assi-
nou nesta semana um 
contrato com o Institu-
to de Pesquisa e Desen-
volvimento, Instituição 
Científica e Tecnológi-
ca e de Ensino Superior 
(IBRV) para viabilizar 
uma fiscalização mais 
efetiva das áreas com 
ocupação irregular no 
município. 
O monitoramento será 
feito por meio de dro-
nes que vão emitir fo-
tos e mapas digitais de 
alta resolução e com-
pilados em um sistema 
inteligente de gestão.
De acordo com a pro-
posta, os dados e análi-
ses rápidas devem ser-
vir de base para apoiar 
a prefeitura na tomada 
de decisões e conse-
quentemente conter as 
ocupações irregulares. 
“Temos um compro-
misso no nosso plano 
de governo que é fisca-

res é apenas uma das 
ações do projeto, que 
resultará na criação de 
um ecossistema de ino-
vação no município. 
Os equipamentos uti-
lizados para o monito-
ramento serão dotados 
de tecnologia IoT – In-
ternet of Thing (Inter-
net das Coisas), permi-
tindo a conexão com 
outros equipamentos e 
aplicações, como, por 
exemplo, na área da 
segurança pública.
A ampliação do 
investimento de re-
cursos públicos em 
pesquisa e desenvolvi-
mento é uma recomen-
dação da Agenda 2030 
da ONU – 
Organização das Na-
ções Unidas, que apre-
senta os 17 Objetivos 
de Desenvolvimento 
Sustentável, orienta-
dores das políticas pú-
blicas no município de 
Ilhabela.

Aviso de Abertura de Proposta Comercial – Tomada de Preços Nº 007/2022 – Objeto: CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
E ASSESSORIA NA ÁREA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS – Tendo em vista que a única licitante habilitada 
no presente processo licitatório abriu mão do prazo recursal, fica designado o dia 15/08/2022 às 
15h00min, para abertura do Envelope de Proposta Comercial da empresa habilitada, no Prédio da 
Prefeitura Municipal de Potim, cito à Praça Miguel Corrêa dos Ouros, Nº 101, Centro, Potim/SP. Po-
tim, 12 de agosto de 2022. Bruno C. F. Abreu – Presidente da Comissão de Licitações.

AVISO DE HABILITAÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2022 – RE-
GISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE TONERS E KIT REFIL – A 
Prefeitura Municipal de Potim informa a HABILITAÇÃO da empresa MINOL TEC LTDA EPP e a 
DESCLASSIFICAÇÃO das Propostas das seguintes empresas: MIKROMIX SISTEMAS COPIATI-
VOS LTDA EPP, para o item 07 e MTSI COMERCIO E SERVIÇO DE IMPRESSÃO EIRELI ME, para 
os itens 13, 14 e 16, devido à não apresentação de Amostras dos Itens ganhos. CONVOCA-SE as 
empresas habilitadas para negociação dos itens supracitados em 15/08/2022 às 09h00min, horário 
de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso identificado no link - licitações”. Potim, 12 de agosto de 
2022. Maurino P. S. Junior – Pregoeiro.

PUBLICAÇÃO DE DISPENSA - A Prefeitura Municipal de Potim/SP, torna pública a Dispensa de 
Licitação Nº 210/2022 para Publicação dos Atos Oficiais do Município em Diário Oficial da União, 
pelo valor total de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), a empresa BTHK BRANDING 
STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA, CNPJ: 31.675.254/0001-33, nos termos do Artigo 
24, Inciso II, da Lei Nº 8.666/93. Potim, 12 de agosto de 2022. Erica Soler Santos de Oliveira - Pre-
feita Municipal.
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Semob realiza operação 
conjunta com a empresa 

metropolitana de 
transportes urbanos de 

Taubaté

transporte público e de 
trânsito e teve como 
objetivo combater o 
transporte clandestino 
de passageiros e fisca-
lizar os motoristas que 
estavam em desacordo 
com a lei.
A operação foi reali-
zada durante todo o 
dia na Av. Dom Pedro 
I, inicialmente sentido 
bairro Chácara Silves-
tre e depois sentido 
centro. Durante a ação 
foram abordados apro-

A Prefeitura de Tauba-
té, através da Secre-
taria de Mobilidade 
Urbana (SEMOB), re-
alizou nesta quarta-fei-
ra, dia 10 de agosto, 
uma operação conjunta 
com a EMTU (Empre-
sa Metropolitana de 
Transportes Urbanos), 
com o apoio da GCM 
(Guarda Civil Munici-
pal) e da PM (Polícia 
Militar).
A atividade foi condu-
zida pelos fiscais de 

ximadamente 25 veí-
culos de transporte de 
passageiros e em cerca 
de 30% dos veículos 
inspecionados foram 
constatadas irregulari-
dades como: transporte 
de passageiros sem au-
torização da Prefeitura, 
passageiros sem cinto 
de segurança, transpor-
te de passageiros sem 
autorização da EMTU, 
veiculo em mau estado 
de conservação, entre 
outros.

Blues na Praça é atração 
deste fim de semana na 
Praça Sete de Setembro

ras, Irwing Baptista, 
e 21 horas, The Simi 
Brothers e a atração 
internacional Dylan 
Triplett, dos Estados 
Unidos. De acordo 
com o secretário adjun-
to de Cultura e Turis-
mo, Ricardo Flores, o 
evento vai surpreender 
o público por sua qua-
lidade. “Com o abran-
damento da pandemia, 
pudemos tirar do papel 
vários projetos que já 
estavam sendo plane-
jados para levar cultura 
e lazer para os morado-
res de Pinda e região. 
O Blues na Praça retor-
na este ano, com uma 
proposta diferenciada, 
focando numa progra-

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 
da Secretaria de Cultu-
ra e Turismo e Fundo 
Social de Solidarieda-
de, realizam o Blues 
na Praça, de 11 a 14 
de agosto. A entrada é 
gratuita e as atrações 
são todas especiais. Na 
quinta-feira (11), às 19 
horas, Paulo Meyer & 
The Thunderheads; na 
sexta-feira (12), às 19 
horas, Highland Bro-
thers e às 21 horas, 
Marco Naves & The 
Tigermen. No sábado 
(13), às 19 horas, Edu 
Souza, e às 21 horas, 
Blues Etílicos. No do-
mingo (14), último dia 
do evento, às 19 ho-

mação nacional e in-
ternacional, que com 
certeza vai agradar os 
apreciadores desse es-
tilo musical”, explicou.
Na oportunidade, será 
realizada ainda a feira 
de artesanato Arte En-
canto, pelo Fundo So-
cial de Solidariedade, 
no galpão histórico da 
Praça Sete de Setem-
bro, que estará aberto 
ao público. Também 
haverá uma tenda do 
Novo Turismo que 
contará com os con-
vidados (alambique 
PindaBoa, Restaurante 
Colmeia, entre outros), 
fortalecendo a divulga-
ção dos atrativos turís-
ticos da nossa cidade.
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Programação especial para o Dia dos 
Pais, dia 13, na Praça da Bandeira

A Prefeitura de Caça-
pava, por meio da Se-
cretaria de Cultura, Es-
porte e Lazer promove 
no próximo sábado, dia 
13, um evento dedica-
do ao Dia dos Pais com 
diversas atividades na 
Praça da Bandeira. A 
partir das 9h30 terá 
um aulão especial de 
alongamento para pais 
e filhos. E entre 10h e 
13h30 seguem as pro-
gramações culturais 
e artísticas. Confira a 
programação em nosso 
site e redes sociais da 
Prefeitura.

Curso do pereirão – mulheres que constroem
 Na última terça-feira 
(09), a Secretaria de 
Ação Social, em par-
ceira com Instituto Mu-
lheres que Constroem, 
deu início ao “CURSO 
DO PEREIRÃO”.  
O primeiro curso vol-
tado ao público femi-
nino que atua ou de-
seja atuar na área da 
construção civil.  Nos 
treinamentos as parti-
cipantes estão tendo a 
oportunidade de apren-
der diversas técnicas e 
conhecimentos sobre 
pinturas residenciais, 
serviços de pedreiras, 
pequenos reparos em 
residências e instala-
ção de pisos e azulejos.

término das doses. Po-
dem ser vacinados cães 
e gatos a partir dos 
três meses de idade, 
inclusive animais que 
tenham passado por 
castração recente. A Vi-
gilância em Zoonoses 
recomenda que os cães 
sejam conduzidos por 
pessoas com idade e 
porte adequados para o 

Prefeitura de Caça-
pava, por meio da 
Secretaria de Saúde/
Vigilância em Zoono-
ses, realiza na próxima 
terça-feira, 16 de agos-
to, a vacinação antirrá-
bica para cães e gatos, 
no bairro de Caçapava 
Velha, na EMEI Hyeda 
de Mattos Spinelli, das 
8h às 11h30, ou até o 

manejo do animal. Im-
portante também que o 
animal esteja usando 
coleira e guia. No caso 
de cães bravos ou mor-
dedores, de qualquer 
raça, devem utilizar 
focinheira apropriada. 
Já os gatos devem ser 
transportados em cai-
xas apropriadas e em 
segurança.

Prefeitura de Caçapava realiza 
vacinação antirrábica 

terça-feira (16) em Caçapava 
Velha


