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Manutenção da Cidade
TECNOLOGIA TODOS OS SETORES DE COLETAS TERÃO ITINERÁRIOS ELETRÔNICOS E MAPAS GEORREFERENCIADOS

REFERÊNCIA.
Coleta de São José
é a melhor dentre as
10 maiores cidades do
Estado de São Paulo,
segundo pesquisa
Indsat
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São José amplia o serviço
de coleta em toda cidade
O que já era bom está ainda melhor! Em 21 de junho, São José
iniciou as melhorias nas coletas de lixo em todas as regiões da
cidade. Novos bairros passaram a contar com a coleta seletiva
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Melhor. Mudança vai melhorar ainda mais o atendimento

O que já era bom está ainda
melhor. Em 21 de junho, São
José iniciou as melhorias nas
coletas de lixo da cidade.
Novos bairros passaram a
contar com a coleta seletiva.
Além disso, foi eliminado o
serviço de após 22h.
E os moradores devem ficar atentos às alterações nos
dias e horários das coletas
comum e seletiva. As mudanças podem ser consultadas
no site da Urbam.
As alterações têm objetivo
de melhorar ainda mais o
atendimento e agregar as novas demandas em função do

crescimento da cidade.
Os bairros Chácara Santa Helena, Bica D´Água, SetParque
(leste), Portal dos Pássaros
(sudeste) e Residencial Independência (norte) passam a
contar com o serviço de coleta
seletiva. A inclusão visa atender aos bairros regularizados.
As programações das coletas
estão mais homogêneas, pois
todos os bairros terão sua frequência única e praticamente
cada região também terá sua
programação unificada.
Foi extinto o terceiro turno
de coleta seletiva no período
após 22h e o serviço foi rema-

nejado para outros turnos.
Além dos benefícios para a
população, o plano bem elaborado trará eficiência no
serviço e minimização das
emissões atmosféricas. Essas modificações facilitarão o
monitoramento, a fiscalização
dos serviços e deverão resultar numa maior adesão dos
moradores ao novo sistema.
Todos os setores de coletas
comum e seletiva terão itinerários eletrônicos e mapas georreferenciados. Foi realizado
um amplo trabalho de panfletagem porta a porta na cidade
com a entrega de panfletos.
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Em abril. Doze caminhões novos foram integrados à frota

OPERAÇÃO ESTIAGEM

Defesa Civil inicia operação de
combate a incêndios em S. José
Destaque. A Defesa Civil de
São José dos Campos iniciou a
Operação Estiagem 2021, que
prosseguirá até o próximo dia
1º de dezembro e tem a missão de combater incêndios e
queimadas em mato, florestas
e áreas verdes.
O órgão conta com uma
equipe de 25 agentes e 120
voluntários treinados.

A Prefeitura tem investido na
capacitação constante dos agentes e voluntários da comunidade e na compra de novos equipamentos, carros e uniformes
para aprimorar cada vez mais o
atendimento à população.
Os bombeiros são os principais
responsáveis para atuar no
combate aos incêndios. Dependendo da avaliação, eles podem

acionar outros órgãos, como a
Defesa Civil.
“Tivemos treinamentos e cursos
que nos capacitaram para combater os focos de queimadas e
incêndios. Estamos preparados
para prestar um bom serviço à
comunidade”, disse o voluntário
Roberto Dimas de Souza, que
tem 63 anos.
“A Operação Estiagem é muito
importante. A capacitação que
tivemos e os kits fornecidos
pelo governo do Estado vão
nos auxiliar muito neste ano”,
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PF. Agentes da Polícia Federal

afirmou o agente da Defesa Civil
Vandeir Damásio de Oliveira,
que tem 53 anos.
Neste ano, a operação tem uma
novidade. A Prefeitura de São
José criou o mascote Dona Brasa, que interage com a população dando dicas e orientações,
porque a prevenção é a melhor
forma de combate.
Foi desenvolvida cartilha, que
está disponível no site da Prefeitura de São José, além de materiais especiais para divulgação
na mídia da cidade.

