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Defesa Civil  de Pinda atua em 
ocorrências das chuvas recordes que 

castigam bairros

A Defesa Civil de Pindamo-
nhangaba tem atuado nas 
diversas ocorrências oca-
sionadas às chuvas recor-
des, que estão castigando 
diversos bairros nos últimos 
dias.
Desde domingo (12) em 
operação, os servidores da 
Defesa Civil têm desobstru-
ído vias, com a retirada de 
galhos e árvores, removido 
terras de barreiras que caí-
ram, e auxiliando famílias 
em casos de enchentes, bem 
como a de uma casa, que 
foi soterrada no Morro dos 
Macacos.
O diretor da Defesa Civil, 
Michel Cassiano, disse 
“que é um local de difícil 
acesso e que os agentes 
estão trabalhando desde as 
primeiras horas desta ter-
ça-feira para verifciar se 
existe vítima e para socor-
rer caso necessário, além de 
outros procedimentos que 
precisam ser executados no 
local”.
Ele informou que alguns 

agentes da Defesa Civil 
têm virado a madrugada 
para atender aos chamados. 
“Estamos com frentes tra-
balhando em praticamete 
todos os pontos da cidade e 
estamos de plantão para so-
correr às famílias”, avaliou 
Michel Cassiano.
No domingo, o índice plu-
viométrico registrado pela 
Defesa Civil foi de 97mm. 
A Polícia Milita calcu-
lou 86mm e a CIIAGRO 
79,5mm. A diferença dos 
valores é por causa dos 
pontos de aferição.
Os locais mais castigados 
foram os bairros Jardim 
Cristina (ruas Capitão Vi-
cente Vizaco e Francisco 
Zamith) e Feital (travessa 
José Francisco da Cruz) 
com alagamentos, e o Man-
du com queda de árvore e 
galhos, bem como a rodo-
via Dr. Caio Gomes Figuei-
redo.
Na segunda-feira (13), o ín-
dice pluviométrico chegou 
a 58mm registrado pela Po-

lícia Militar. A Defesa Civil 
calculou 31 mm e a CIIA-
GRO 34,3 mm.
Embora o índice pluviomé-
trico tenha sido inferior ao 
de domingo, a chuva cau-
sou mais estragos.
Houve uma queda de muro 
na reserva Laguna (Mari-
cá), queda de uma passarela 
no Rancho Fundo (Piracua-
ma), queda de barreiras nas 
estradas do Pinga, da Bu-
raqueira e do Trabiju, que-
da de árvores na rua Con-
selheiro Rodrigues Alves 
(Boa Vista) e alguns pontos 
de alagamentos, como rua 
1 e Alcides Soares de Oli-
veira (Delta), Estrada Jorge 
Emília Vieira (Cruz Peque-
na), rua Nassif Salomão 
Kobbaz (Carangola) e rua 
Isaura Vieira da Fonseca 
(Parque das Palmeiras).
O diretor da Defesa Civil 
afirmou que “as equipes 
continuarão nesta terça-fei-
ra com serviços de limpeza 
e remoção de alguns galhos 
e outras ocorrências”.

Agricultores, maricultores e 
pescadores de Ubatuba po-
dem participar de um even-
to online promovido pela 
Associação dos Mariculto-
res do Estado de São Pau-
lo (AMESP) que acontece 
na quarta-feira, 15, a partir 
das 14 horas e será transmi-
tido pelo canal da entidade 
no youtube. O encontro vai 
contar com a participação 
do representante da Coor-
denadoria de Assistência 
Técnica Integral (CATI) de 
São Sebastião, Guilherme 
Zangerolimo, que vai falar 
sobre o acesso às linhas de 
crédito dedicadas a agricul-
tores familiares, oferecidas 
pelo Programa de Fortale-
cimento à Agricultura Fa-
miliar (Pronaf) e sobre as 
linhas de crédito emergen-
cial destinadas a mariculto-
res e pescadores que foram 
atingidos pelas chuvas no 

litoral paulista.
Segundo o diretor de Ges-
tão de Meios Produtivos 
da Secretaria Municipal 
de Pesca e Agricultura 
(SMPA), Leonardo Moraes, 
a  Amesp conseguiu um re-
curso por meio da Petrobras 
para executar um projeto 
denominado “Mar é Cultu-
ra”, que tem como principal 
objetivo o desenvolvimento 
sustentável da maricultura 
no litoral norte do estado 
de São Paulo. “Essa inicia-
tiva possui várias frentes e, 
uma delas, é a regularização 
de áreas de maricultura no 
estado , com foco no Lito-
ral Norte que é onde tem 
a maioria das solicitações. 
Para esclarecer sobre esse 
programa e sobre a dispo-
nibilidade de financiamento 
com juros bem abaixo para 
produtores que sofreram 
com o impacto das chuvas, 

a Amesp articulou com o 
Zangerolimo, que é da re-
gião, uma explicação gran-
de sobre o Pronaf, que é o 
financiamento que já exis-
te para a agricultura e que 
atende também maricul-
tores, e sobre esse crédito 
emergencial”, comentou 
Moraes. Ainda de acordo 
com ele, atualmente, o últi-
mo censo agrícola realizado 
em Ubatuba conta com 143 
propriedades rurais, em sua 
maioria unidades de agri-
cultura familiar, que são 
as pessoas que podem se 
interessar por esse crédito, 
além da Colônia de Pesca-
dores Z-10, que possui mais 
de mil filiados e os maricul-
tores, que podem vir a ser 
beneficiados pelo programa 
“Mar é Cultura” – que pre-
vê regularização de até 40 
áreas desse tipo de cultivo 
em no município.

Agricultores, maricultores e pescadores 
de Ubatuba podem participar de evento 

da Amesp
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Inscrições para as 
Oficinas Culturais da 
Fundaci se encerram 

nesta quarta-feira

Prefeitura de Ilhabela infor-
ma que as inscrições para as 
oficinas culturais da Funda-
ção Arte e Cultura de Ilha-
bela (Fundaci) se encerram 
nesta quarta-feira (15).
São oferecidas diversas 
modalidades artísticas dis-
tribuídas nos 14 espaços 
de cultura da cidade. Os 
interessados em se inscre-
ver em uma das oficinas 
disponíveis, devem procu-
rar o espaço cultural mais 
próximo da sua residência 
ou fazer a inscrição de for-
ma on-line pelo site da Fun-
daci (http://www.fundaci.
org/) ou ainda na sede da 
Fundaci, localizada na Rua 
Dr. Carvalho – Vila, Centro 
Histórico da cidade.
Em 2022, foram mais de 
1100 alunos atendidos em 
32 oficinas culturais ofe-
recidas pela Fundaci nos 
núcleos culturais das regi-

ões sul, norte e centro, nos 
bairros da Armação, Vila, 
Itaquanduba/Itaguassú, 
Reino, Alto da Barra Velha, 
Cocaia, São Pedro e Praia 
Grande. Desde o início da 
atual gestão, o número dos 
espaços culturais mais que 
dobrou, passando de seis 
para 14.Mais informações 
podem ser obtidas pelos te-
lefones (12) 3896-1747 ou 
(12) 99706-7846.
Locais e modalidades ofe-
recidas:
E.M. Ophelia Reale: Coral 
Infantil
E.M. Professora Maria The-
reza: Dança de Rua, Trom-
pete, Trombone, Coral In-
fantil
Espaço Cultural Praia 
Grande: Ballet, Dança de 
Rua, Mosaico, Violão
Espaço Cultural da Barra 
Velha: Dança de Rua, Bal-
let, Violão, Dança Estilo 

Livre
E.M. Professor José Bene-
dito: Violão, Dança de Rua, 
Ballet, Trompete, Trombo-
ne, Violino, Violoncelo
Espaço Projeto Guri: Mo-
saico, Desenho e Pintura
Campo do Galera: Dança 
de Rua, Violão, Ballet
PEII Itaquanduba: Ballet, 
Dança de Rua, Camerata de 
Cordas
E.M. Waldemar Belisário: 
Coral Adulto, Bamif
Centro Cultural da Vila: 
Ballet, Dança Estilo Livre
Espaço Vila II: Desenho e 
Pintura, Xilogravura, Vio-
lão
E.M. Prefeito Leonardo Re-
ale: Coral Infantil
E.C.M Major Olímpio: 
Canto Coral, Violino, Vio-
loncelo, Trompete e Trom-
bone
Espaço Cultural Salga: Bal-
let, Dança de Rua, Violão

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023 
– PROC. ADM. Nº 266/2022 – No dia 13 de março de 2023, depois de constatada a re-
gularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sra. Erica Soler Santos 
de Oliveira, Prefeita Municipal de Potim, decide, HOMOLOGAR e ADJUDICAR o obje-
to da respectiva Tomada de Preços, qual seja: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE RECAPEAMENTO DA PRAÇA MIGUEL C. 
OUROS, POTIM/SP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL 
E SEUS ANEXOS. Na ordem de R$ 220.629,43 à empresa R.T. TERRAPLENAGEM 
PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP. Fica a empresa convocada a assi-
nar o Contrato no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2022 
– PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 406/2022 – No dia 13 de março de 2023, depois 
de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sra. 
Erica Soler Santos de Oliveira, Prefeita Municipal de Potim, decide, HOMOLOGAR e 
ADJUDICAR o objeto da respectiva Tomada de Preços qual seja: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS COM 
FORMAÇÃO DE EDUCADORES INCLUINDOMATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO. 
Na ordem de R$ 3.514.296,50 à empresa REAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA. 
Fica a empresa convocada a assinar o Contrato no prazo de 05 dias úteis a partir desta 
publicação.
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Caçapava terá 
programação especial 

em homenagem ao Mês 
da Mulher neste 

sábado (18)
Seguindo com as atividades 
em homenagem ao Mês da 
Mulher, a Prefeitura de Ca-
çapava, por meio da Secre-
taria de Cultura e Turismo, 
promove neste sábado (18), 
das 10h às 14h, programa-
ção especial, na Praça da 
Bandeira, com realização 
da primeira edição do pro-
jeto Mulheres na Cultura. A 
ação contará com rodas de 
conversas e apresentações 
artísticas. A intenção é pro-
mover um debate sobre a 
importância da participação 
feminina na produção cul-
tural local.
A artista Millyta Vergara, 
chilena residente em Caça-
pava, abre a programação, 
às 10h, participando de um 
painel sobre empreendedo-
rismo feminino. Além de 
abordar sua trajetória em-
preendedora, apresentará 
as ações culturais que de-
senvolverá neste ano, prin-
cipalmente as atividades 
destinadas ao público fe-
minino. Também estará em 
pauta o evento “La Belle 
Époque” que ela organiza, 
com o apoio do município, 
e que deverá ocorrer no mês 
de agosto.
Millyta Vergara é designer, 
formada em decoração de 
interiores e marketing. Por 
muitos anos, tem trabalhado 
com bonecas que encantam. 
Ela tem sido convidada a 
participar de feiras de artes 
manuais em várias partes 
do Brasil e do mundo, in-
cluindo Espanha, Portugal, 

México, Argentina, Peru, 
Bolívia, Colômbia e no seu 
país natal, Chile.
Além das bonecas, criou 
uma grife em torno do seu 
trabalho e já lançou várias 
coleções de tecidos, assim 
como outras duas de rendas, 
duas de louças de cerâmicas 
e uma de papel.
A programação segue com 
uma roda de conversa, às 
11h30, com o tema “A Pro-
dução Cultural Feminina”, 
uma reflexão com artistas e 
produtoras sobre o cenário 
da produção cultural local 
para a artista e produtora 
mulher, com pautas sobre 
os caminhos, desafios, polí-
ticas públicas, representati-
vidade e poder local.
As convidadas são as pro-
dutoras culturais Juliane 
Riston, Denise Almeida e 
Simone Varela, e a atriz e 
produtora teatral Raquel 
Silva. Às 13h, o destaque da 
programação será uma roda 
de conversa sobre literatura 
com o tema “Leitura que 
Cura”. As convidadas são 
a autora e editora de livros 
didáticos Marlei Oliveira, 
a jovem publicitária Sabri-
na Carvalho, que mantém 
o blog “Surto Literário” no 
Instagram, e a pesquisado-
ra de cultura popular Maria 
Aparecida de Oliveira San-
tos, a Cida do Índio.
A ação vai discutir a impor-
tância da leitura no bem-es-
tar das pessoas, apresentar 
a Mostra Literária com li-
vros da Biblioteca Pública 

Edgard Portes e distribuir 
dicas literárias para os pre-
sentes com sugestões de 
livros de autoras mulheres, 
do acervo do município.
Durante as rodas de con-
versas, haverá apresen-
tação musical do projeto 
“Avenida 80 – Elas”, além 
de manifestações artísticas 
dos convidados. O Proje-
to “Avenida 80 – Elas” é 
formado por um grupo de 
mulheres e meninas que 
superam as adversidades da 
vida por meio da arte e da 
música. Participam Laura, 
Ray, Cleia, Régia, músi-
cos e cantoras que foram 
convidadas a fazer uma 
participação especial nas 
apresentações, acreditando 
que a música pode trans-
formar e que, por meio de 
pequenos shows, homena-
geiam talentos da música 
brasileira. Neste mês das 
mulheres, elas realizam 
uma homenagem especial à 
cantora e compositora Rita 
Lee. A programação em 
homenagem às mulheres 
seguirá com atividades ao 
longo do mês. De 20 a 24 
de março, terá como desta-
que a ação “Biblioterapia”, 
na Biblioteca Municipal 
Edgard Portes, além de ex-
posição de fotos. Programa-
ção em homenagem ao Mês 
da Mulher – Sábado, dia 18, 
das 10h às 14h, na Praça da 
Bandeira. Gratuito. Infor-
mações na Secretaria de 
Cultura e Turismo. Tel. (12) 
3652-9222.

Curso gratuito para mulheres 
empreendedoras atuarem em 

comunidades do Brasil

O Instituto CCR, em parce-
ria com a Empreende Aí, irá 
capacitar 1.000 mulheres 
empreendedoras por meio 
do programa Despertando a 
Empreendedora. As forma-
ções têm como propósito 
desenvolver as competên-
cias necessárias e praticar 
a implementação de peque-
nos e novos negócios em 
territórios populares, comu-
nidades e favelas, além de 
proporcionar uma troca de 
experiências.
A formação tem linguagem 
descomplicada e as inscri-
ções podem ser realizadas 
até 6 de abril. As mulheres 
das cidades lindeiras às ro-
dovias Via Dutra (BR-116) 
e Rio-Santos (BR-101), 
administradas pela CCR 
RioSP, que querem agregar 
conhecimento e empreen-
der nos negócios podem 
participar. A iniciativa tem 
o apoio da Prefeitura de Ca-
çapava e visa incentivar o 
empreendedorismo femini-
no para quem deseja abrir o 

próprio negócio; desenvol-
vido em plataforma digital, 
o curso conta com conteú-
dos e aulas exclusivas.
Na primeira etapa do cur-
so, 1.000 empreendedoras 
serão formadas com a me-
todologia aplicada pela Em-
preende Aí, via plataforma 
digital. Após a formação, 
120 mulheres serão selecio-
nadas para a próxima fase, 
na qual as empreendedo-
ras farão um treinamento 
presencial de uma semana 
nas unidades dos Estados 
de São Paulo, Bahia e Rio 
de Janeiro. Nesta segunda 
etapa, as empreendedoras 
participarão também de 
mentorias com colaborado-
res do Grupo CCR. Ao final 
desta fase, 15 empreende-
doras serão selecionadas e 
receberão o prêmio de R$ 
1.000 e um plano de men-
toria para o planejamento 
do negócio durante o pro-
grama.
Entre os negócios desta-
ques do ano passado está a 

Ariadna da Mata. Ela possui 
uma marca especializada 
em bonecas negras de pano 
e destaca o quanto o curso 
possibilitou a sua capacita-
ção e o aperfeiçoamento do 
seu negócio. “A formação 
significou muito para mim. 
Importante sabermos que 
temos empresas que se pre-
ocupam em trazer soluções 
de impacto social para mu-
lheres empreendedoras.”
COMO FUNCIONA
O curso terá aulas on-line e 
presenciais sobre temas de 
Autoconhecimento, Como 
entender o seu Público? 
Gestão do Tempo, Marke-
ting, Gestão Financeira, 
Gestão de Equipe, Logísti-
ca e Aprendizados em mo-
mentos de crise. Ao final do 
programa, 15 negócios se-
rão selecionados e recebe-
rão um prêmio em dinheiro 
de R$ 1.000,00 do Instituto 
CCR e um plano de mento-
ria exclusivo para colocar 
de pé o negócio gestado du-
rante a formação.

PUBLICAÇÃO DE DISPENSA - A Prefeitura Municipal de Potim/SP, torna pú-
blica a Dispensa de Licitação Nº 033/2023 para INSTALAÇÃO E MONTAGEM 
ELETRICA PARA O PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA T10, 
NA PRAÇA FRANCISCO DE ASSIS, COM FORNECIMENTO DE TODO O MA-
TERIAL NECESSÁRIO AO SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA pelo valor 
total de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) ao fornecedor J. M. ENGENHARIA, 
PROJETOS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA. CNPJ: 03.916.936/0001-
55, nos termos do Artigo 24, Inciso I, da Lei Nº 8.666/93. Potim, 14 de março 
de 2023. Erica Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal.
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Secretaria de ação social de Tremembé 
promove curso gratuito de pães e bolos 
naturais e integrais em parceria com o 

SENAI

INÍCIO: 15 DE MARÇO
08h00 às 12h00
Local: Secretaria de Ação 
Social. INSCRIÇÕES E 
INFORMAÇÕES:  SE-

CRETARIA DE AÇÃO 
SOCIAL 3674-3660 / 
3674-3910 José Monteiro 
Patto, 195 – Jd. Bom Jesus
09h às 11h ou das 14h às 

16h
Certificado Senai
Idade Mínima 18 Anos
Trazer A Cópia Do Rg E 
Comprovante De Endereço

Taubaté oferece curso de qualificação em 
parceria com o governo do estado

A prefeitura de Taubaté, 
em parceria com Governo 
do Estado pelo programa 
Via Rápida, disponibili-
za cursos de qualificação 
profissional gratuitos, com 
bolsa-auxílio de R$ 210. As 
inscrições estão abertas e 
vão até o dia 21 de março, 
através do site www.cursos-
viarapida.sp.gov.br.
As vagas são para os cur-
sos de assistente contábil, 
de crédito e cobrança (car-

ga horária de 60 horas), 
auxiliar de logística (car-
ga horária de 60 horas) e 
montagem e manutenção de 
computadores (carga horá-
ria de 100 horas).
Os candidatos precisam ter 
no mínimo 16 anos, alfa-
betizados, domiciliados em 
Taubaté e desempregados 
que atendam os requisitos 
de escolaridade ou condi-
ção especial fixada para de-
terminado curso.

O pagamento da bolsa-au-
xílio se dará após conclusão 
do curso, mediante 75% de 
frequência. Após disponibi-
lização da bolsa-auxílio, o 
valor ficará à disposição do 
estudante pelo prazo de 30 
(trinta) dias.
A convocação dos candida-
tos selecionados ocorrerá 
por e-mail, pelo próprio Via 
Rápida, e as aulas tem pre-
visão de início para o dia 04 
de abril.

Em Tremembé, homem é multado e 
conduzido para delegacia por 

maus-tratos a cães

Na tarde desta terça-fei-
ra (14), após denúncia da 
equipe de zoonoses do mu-
nicípio, uma equipe da po-
lícia ambiental deslocou até 
o bairro Flor do Vale para 
verificar a situação. 
No local, foram encontra-
dos quatro cães da raça Pit 

Bull, sem água, sem ali-
mentação e com magreza 
excessiva.
Após a constatação de 
maus-tratos pela veterinária 
da zoonoses, os animais e o 
proprietário foram conduzi-
dos até a delegacia de Tre-
membé, sendo 

elaborado o boletim de 
ocorrência o homem foi 
ouvido e irá responder em 
liberdade.Pela PM Ambien-
tal, ele foi autuado em R$-
12mil 
(Doze mil reais) e os ani-
mais recolhidos pela zoo-
noses do município.

A Prefeitura da Estância Turística 
de Tremembé, Através da secretaria 

de turismo e cultura realiza o 1º 
festival de MPB da “Femtre”

O Festival acontecerá em 
duas etapas sendo uma 
eliminatória e outra numa 
grande final. A etapa elimi-
natória será realizada nos 
dias 28 de abril (sexta-fei-
ra), e 29 de abril (sábado), 
já a grande final será reali-
zada no dia 30 de abril de 
2023 (domingo), sempre a 
partir das 20h00, na Antiga 
Estação de Trem na Praça 
Geraldo Costa, Centro – 
Estância Turística de Tre-
membé/SP. O 1º Festival 
de MPB da Estância Turís-

tica de Tremembé “FEM-
TRE” tem como finalidade 
aprimorar e desenvolver a 
criação musical, incentivar 
a MPB, estimular e abrir 
espaço para novos talentos, 
valorizando os adeptos da 
música, promovendo inter-
câmbio artístico cultural e 
oferecendo ao público um 
evento de nível e qualidade 
musical para o município e 
toda a região.  Priorizando 
o estímulo à criatividade, a 
oportunidade é aberta para 
todos os gêneros, ritmos e 

diversos estilos presentes 
na música brasileira, valori-
zando a diversidade cultural 
do país. Somente poderão 
participar músicas (letra e 
melodia) inéditas, originais 
e interpretadas em língua 
portuguesa e/ou em dialeto 
indígena brasileiro. As ins-
crições poderão ser efetua-
das até 10 de abril de 2023 
e as informações completas 
você encontra no endereço 
abaixo ou clicando no link 
que está em nossa bio no 
Instagram.


