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Feirão do automóvel mesa 
Taubaté arrecada mais de 
13 toneladas de alimentos

e 263 kg de macarrão. Ao 
todo 407 veículos parti-
ciparam do Feirão, sendo 
354 carros e 53 motos.
No mês de setembro o 
Feirão arrecadou 2.891 kg 
de alimentos, em agosto 
3.406 kg de alimentos fo-
ram repassados ao FUSS-
TA, no mês de julho foram 
2.854,5 de alimentos rece-
bidos, em junho 2.813,5 
kg de alimentos foram ar-
recadados e no dia 30 de 
maio, primeiro dia do Fei-
rão, 225 kg de alimentos 
foram recebidos.
O Feirão repassa todos 
os alimentos arrecadados 
para a Cozinha Piloto da 

Prefeitura, onde são ar-
mazenados e preparados 
com o acompanhamento 
de uma nutricionista. Atu-
almente 1.200 unidades de 
sopas são distribuídas em 
seis bairros da cidade.
Os interessados em expor 
os veículos devem fazer 
a doação de arroz, feijão 
e macarrão, o que subs-
titui a taxa cobrada para 
a exposição. O Feirão do 
Automóvel Mesa Tauba-
té acontece todos os do-
mingos, das 8h às 12h, no 
Mercatau, que fica na Rua 
Professora Escolástica 
Maria de Jesus, 100, Jar-
dim Eulália.

A Prefeitura de Taubaté 
arrecadou até o momen-
to 13.015 kg de alimen-
tos por meio do Feirão do 
Automóvel Mesa Tauba-
té, que é realizado todos 
os domingos no Merca-
do Atacadista de Tauba-
té (MERCATAU). Todos 
os alimentos arrecadados 
foram repassados para o 
Fundo Social de Solida-
riedade (FUSSTA) para 
serem utilizados no pre-
paro das sopas do “Mesa 
Taubaté”. Nesse último 
domingo, 3 de outubro, 
825 kg de alimentos foram 
arrecadados, sendo 457 kg 
de arroz, 105 kg de feijão 

“Mesa Taubaté” distribui mais 
de 118 mil porções de sopas

des foram repassadas aos 
beneficiários, totalizando 
118.185 marmitex entre-
gues à população.
Profissionais da Prefeitura 
e voluntários estão envol-
vidos nesta ação para levar 
a sopa até as pessoas que 
necessitam desse auxílio. 
A sopa é preparada na Co-
zinha Piloto da Prefeitura 
e atualmente 1.200 unida-
des são distribuídas todos 
os dias nos bairros Cecap, 
Três Marias, Água Quen-
te, Vila Aparecida, Chá-
cara São Silvestre e São 
Gonçalo. 
No preparo das sopas são 
utilizados os alimentos 
arrecadados no “Feirão 
Mesa Taubaté”, que já 
arrecadou mais de 13 to-

neladas de arroz, feijão e 
macarrão.
A iniciativa tem como ob-
jetivo alimentar, educar e 
gerar renda. 
Essa mobilização come-
çou no dia 3 de maio, no 
bairro Cecap, durante o 
período de crise agravado 
pela pandemia.
Para contribuir com a 
geração de renda das fa-
mílias, no final de agosto 
foram iniciados os cursos 
de aprimoramento gastro-
nômico em uma parceria 
com o Serviço Social da 
Indústria (SESI). 
Os bairros Cecap, Vila 
Aparecida e São Gonçalo 
receberam a unidade mó-
vel do Sesi, onde forma 
ministradas as aulas.

Mais de 118 mil porções de 
sopas foram distribuídas 
pela Prefeitura de Tauba-
té, por meio do Projeto 
“Mesa Taubaté” nos seis 
bairros beneficiados pela 
ação. A iniciativa é uma 
parceria entre o Fundo 
Social de Solidariedade, 
a Secretaria de Desenvol-
vimento e Inclusão Social 
e lideranças comunitárias 
dos bairros atendidos.
No mês de agosto o Pro-
jeto distribuiu 26.624 
unidades, em julho foram 
26.635 sopas distribuí-
das, junho foram 24.526 
porções entregues e no 
mês de maio os voluntá-
rios distribuíram 16.400 
refeições. Durante o mês 
de setembro 24 mil unida-

portante grupo de resposta 
em ocorrências e desas-
tres que comprometem a 
comunicação, procurando 
assim, restabelecer uma 
linha de comunicação com 
rapidez e eficiência. Após 
a primeira parte do encon-
tro, foi a vez da Defesa 
Civil, realizar exercícios 
simulados apresentando 
todas as ações que as equi-
pes desenvolvem no mu-
nicípio. No treinamento 
houve instruções da utili-
zação dos equipamentos 
de combate a incêndios, 
simulação com aceiros e 
fogo controlado, além de 
serem apresentadas as di-
versas ferramentas empre-
gadas em casos de desas-

tres.
Com a elaboração de um 
plano de Ação a Defesa Ci-
vil pode guiar os esforços 
do município, da socieda-
de civil, das organizações 
não governamentais, das 
entidades voluntárias e 
dos órgãos privados de 
forma coordenada e inte-
gral para responder a todas 
as necessidades relaciona-
das a eventuais catástrofes 
que possam acontecer na 
cidade. Ambos os treina-
mentos e simulações fo-
ram realizados no prédio 
da Defesa Civil de Tauba-
té, que fica localizado na 
Avenida Prof. Gentil de 
Camargo no Jardim San-
dra Maria.

A Defesa Civil realizou 
neste Sábado, dia 02 de 
outubro, das 9h às 13h, um 
treinamento com os mem-
bros da Rede Operacional 
de Emergência de Radio-
amador e Defesa Civil – 
ROERD, para a troca de 
conhecimentos que contri-
buem para plano de ação 
contra catástrofes no mu-
nicípio desenvolvido pela 
Defesa Civil de Taubaté.
O encontro contou com a 
participação de 20 mem-
bros da ROERD que rea-
lizaram o treinamento dos 
agentes da Defesa Civil 
sobre Frequência e Bases 
de Frequência de Rádios 
HT.Os radioamadores 
contribuem como um im-

Centro dia do idoso realiza “café, afeto, música e 
poesia”

grupos de participantes 
nos períodos da manhã e 
tarde e oferecerá café da 
manhã e café da tarde, 
com música e poesia para 
os idosos e seus familia-
res. Após essas atividades, 
todos serão convidados a 
conhecer o novo espaço 
da unidade que foi reorga-
nizado e preparado para o 
desenvolvimento de ativi-
dades voltadas à estimula-
ção cognitiva.
Essa visitação tem como 
objetivo amenizar a ansie-
dade dos idosos em rela-
ção ao retorno das ativida-
des, que está previsto para 

o mês de novembro.
O local atende atualmente 
40 idosos semidependen-
tes com mais de 60 anos 
que possuem limitações 
para a realização das ativi-
dades da vida diária cujas 
famílias não tenham con-
dições de manter os cuida-
dos diários ou parte dele.
O Dia Internacional do 
Idoso é comemorado dia 
1º de outubro e foi institu-
ído pela Organização das 
Nações Unidas (ONU) em 
1991. Essa data visa sen-
sibilizar a sociedade para 
as questões do envelheci-
mento.

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento e Inclu-
são Social, realizará nos 
dias 7 e 8 de outubro uma 
atividade em comemora-
ção ao Dia Internacional 
do Idoso no Centro Dia do 
Idoso (CDI).
Pensando em realizar um 
momento de interação e 
emoção para os assistidos, 
a equipe de profissionais 
do Centro Dia vai realizar 
o “Café, Afeto, Música e 
Poesia”. Cada idoso pode-
rá levar um familiar como 
acompanhante.
A ação reunirá pequenos 

Defesa civil realiza treinamento neste 
sábado com radioamadores de Taubaté
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EXPEDIENTE

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-26, FLS. nº 3, Termo nº 7475
Faço saber que pretendem se casar ROBSON BEZERRA DE LIMA e DAIANE CAROLINE DOS SANTOS 
FERREIRA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código 
Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Taubaté-SP, nascido no dia 10 de setembro de 1991, de estado civil 
divorciado, de profissão militar, residente e domiciliado na Rua Silvério Banhara, nº 175, Nossa Senhora da 
Guia, Tremembé/SP, filho de HORACIO BEZERRA DE LIMA, de 81 anos, natural de Caruaru/PE, nascido 
na data de 03 de junho de 1940 e de SONIA DIAS BEZERRA DE LIMA, de 59 anos, natural de Campinas/SP, 
nascida na data de 17 de abril de 1962, ambos residentes e domiciliados em Taubaté/SP. A habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascida no dia 16 de novembro de 1994, de estado civil solteira, de profissão vendedora, residen-
te e domiciliada na Rua Silvério Banhara, nº 175, Nossa Senhora da Guia, Tremembé/SP, filha de ANTONIO 
MARCOS FERREIRA, de 57 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 10 de agosto de 1964 e de 
FABIANA DOS SANTOS, de 44 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 10 de março de 1977, ambos 
residentes e domiciliados em Tremembé/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. 

Ubatuba sai na frente na primeira etapa do Hang 
Loose Surf Attack

te, a capital do surfe”, co-
memorou o coordenador 
de surfe da Secretaria de 
Esportes e Lazer, Fábio 
Lima. 
Os atletas foram acompa-
nhados pelo técnico Már-
cio Cebola Fagnani. onfira 
os resultados dos atletas de 
Ubatuba:
Sub 18 Masculino
1º  Diego Aguiar
9º Guilherme Fernandes
9º Gabriel Klaussner
13º Lucas Lisboa
17º Ryan Kainalo
17º Paulo César
25º Danilo Vilas Boas
49º Matheus Basley
Sub 16 Masculino
1º  Rayn Kainalo
2º Gabriel Klaussner
3º Guilherme Fernandes
17º Pedro Henrique
17º Kailani Rennó
25º Davi De Souza
33º Pedro Cimatti
33º Eduardo Mulford
33º Calebe Simões
49º Miguel Ferraz
49º Bruno Costa

Sub 14 Masculino  
1º Pedro Henrique
2º Kalani Robles
9º Horion Bettero
25º Bruno Costa
Sub 12 Masculino
2º Eduardo Mulford
3º Kalani Robles
5º Kailani Rennó
9º Felipe Sakamoto
13º Miguel Ferraz
13º Keone Rennó
Sub 18 Feminino
1º Nairê Marquez
13º Kamile Soares
13º Aurora Ribeiro
19º Carol Jardim
Sub 16 Feminino      
4º Nairê Marquez
9º Aurora
17º Gabriela Cury
Sub 14 Feminino  
7º Marina Suguimoto
7º Aurora Ribeiro
13º Gabriela Cury
Sub 12 Feminino      
4º Marina Suguimoto
13º Maeva Guastalla
13º Isabella Fagnani
Crédito da foto: Munir El 
Hage

Ubatuba está na frente na 
primeira etapa do do Hang 
Loose Surf Attack 2021, 
que aconteceu de 30 de se-
tembro a 03 de outubro, na 
praia de Camburi, em São 
Sebastião. A competição 
reuniu quase 300 atletas 
da nova geração da moda-
lidade em quatro dias de 
disputa. São competidores 
de várias regiões do país, 
representando dez estados.
De acordo com a organi-
zação, o evento cumpriu 
todos protocolos de segu-
rança e de higiene exigidos 
para evitar a disseminação 
do coronavírus. O uso de 
máscara foi obrigatório, 
garantindo a proteção do 
staff técnico, atletas e pú-
blico. Ubatuba contou com 
vitórias de Diego Aguiar 
(Sub 18), Ryan Kainalo 
(Sub 16) e Naire Marquez 
(Sub 18), além do Fu Wax 
Air Show, vencido por Lu-
cas Lisboa.
“Mais uma vez Ubatuba 
mostrando que é, realmen-

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público 
a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 052/2021. 
Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Ma-
teriais Elétricos II. Data para recebimento de proposta: das 08h00min 
do dia 05/10/2021, até as 08h00min do dia 19/10/2021; data da aber-
tura de propostas: das 08h00min às 09h00min do dia 19/10/2021; 
data de início da sessão pública: às 09h00min do dia 19/10/2021, 
horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso identificado no 
link - licitações”. O Edital na íntegra poderá ser consultado aos inte-
ressados no site supracitado. Maiores informações através do telefo-
ne (12) 3112-9200.

PUBLICAÇÃO DE DISPENSA - A Prefeitura Municipal de Potim/SP, 
torna pública a Dispensa de Licitação Nº 232/2021 para Prestação 
de Serviço de Gravações e Edições de Vídeos pelo valor total de R$ 
13.000,00 (treze mil reais) a empresa HECTOR LUCIANO MARTINS 
TIMOTEO DE OLIVEIRA 28613247830, CNPJ: 20.192.110/0001-00, 
nos termos do Artigo 24, Inciso II, da Lei Nº 8.666/93. Potim, 04 de 
outubro de 2021. Erica Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal.

Aviso de Abertura de Proposta Comercial – Tomada de Preços Nº 
008/2021 – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-
ZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE 
PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS E REFORMAS DAS ESCO-
LAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONFORME AS ESPECIFI-
CAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS – Tendo em 
vista à não protocolização de recursos quanto ao resultado de ha-
bilitação do processo em epígrafe, fica designado o dia 06/10/2021 
às 10h00min, para abertura do Envelope de Proposta Comercial das 
empresas habilitadas, no Prédio da Prefeitura Municipal de Potim, 
Departamento de Licitações. Potim, 04 de outubro de 2021. Bruno C. 
F. Abreu – Presidente da Comissão de Licitações.

Cerca de 400 pessoas 
participam do “Manhã de 

Lazer” no Ipiranguinha em 
Ubatuba

sas atividades, como futsal 
recreativo, basquete recre-
ativo, tênis de mesa, jogos 
de mesa (damas, xadrez e 
dominó), escultura de be-
xigas, pintura e desenho, 
pintura facial, cama elás-
tica, jogos e brincadeiras 
populares, jogos coope-
rativos, aulas de zumba e 
alongamento.
O secretário adjunto da 
pasta, Antônio Ferreira, 
destacou que a ideia de 
realizar a programação na 
EM Mário Covas e na rua 
que fica em frente à escola 
visou “reviver a experiên-
cia de popularização do la-
zer em vias públicas”.
O evento teve grande ade-
são da população local e 
de bairros adjacentes, con-

tando com a presença de 
crianças de todas as ida-
des, adolescentes, jovens, 
adultos e idosos, oferecen-
do uma manhã de diversão 
e integração para as famí-
lias.
A ação contou com o 
apoio das secretarias de 
Educação, Saúde e Comu-
nicação, da Fundação de 
Arte e Cultura de Ubatu-
ba- Fundart e da Associa-
ção Amigos do Bairro Ipi-
ranguinha.
A programação, realizada 
no bairro Ipiranguinha, 
acontecerá também no 
Sertão da Quina, no dia 24 
de outubro, e na avenida 
Iperoig no dia 28 de outu-
bro – dia do aniversário da 
cidade.

Cerca de 400 pessoas de 
diferentes faixas etárias 
prestigiaram o início do 
programa “Manhã de la-
zer” no bairro Ipirangui-
nha, no último domingo, 
03. Trata-se de uma inicia-
tiva da secretaria de Espor-
tes e Lazer da Prefeitura de 
Ubatuba para comemorar 
os 384 anos da cidade, que 
conta com uma programa-
ção que deve atender às 
demais regiões durante o 
mês de outubro. É impor-
tante lembrar que todos os 
protocolos de biossegu-
rança foram obedecidos, 
como uso de máscaras, 
distanciamento social e hi-
gienização das mãos.
No período da manhã, fo-
ram desenvolvidas diver-
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nação.
Dia 28 de outubro
Haverá novo mutirão de 
coleta de exames preven-
tivos de papanicolau nos 
postinhos, nos horários 
normais de funcionamento 
das unidades. As mulheres 
que tenham vida sexual 
ativa, de qualquer idade, 
não precisam pré-agendar, 
basta procurar a unidade 
no horário de funciona-
mento. A expectativa da 
saúde é realizar cerca de 
1200 exames a mais do 
que os já realizados nor-
malmente nos postos.
Dias 19, 20 e 21 de outu-
bro
Nesses dias, a Secretaria de 
Saúde vai estender o horá-
rio de funcionamento para 
a realização de exames de 
mamografia das 16 às 20h 
para todas as mulheres que 
estejam pré-agendadas. Os 
exames serão realizados 
no Postão. A prioridade é 
para a faixa etária entre 40 
a 65 anos. As mulheres que 
tenham histórico de câncer 
familiar podem realizar a 
mamografia a partir dos 35 
anos e também aquelas de 
qualquer idade que tenham 
notado alguma anomalia 
(nódulo) na mama. Quem 
quiser fazer o exame deve 
solicitá-lo na unidade de 
atenção básica de sua refe-
rência.
Além das datas programa-

das, o tema e a prevenção 
serão discutidos nos gru-
pos de atividades físicas 
da Atenção Básica nos se-
guintes dias e horários:
- Às segundas, das 8h30 às 
10h30 - Igreja Nossa Se-
nhora da Boa Esperança;
- Às terças-feiras, das 
8h30 as 10h30 - E.E Ar-
ricieles Natali, Aldeias da 
Serra;
- Às quintas-feiras 8h30 as 
10h30 - CRAS da VMJ;
- Às sextas-feiras, das 
8h30 às 10h30 - Campo 
do Padre;
- Às sextas-feiras, das 14h 
às 16h – na EMEF Her-
mengarda Rodrigues Bra-
ga.
Os CAPS, farão atividades 
de roda de conversa, testes 
rápidos e encaminhamento 
para exames das mulheres 
que utilizam seus serviços.
Outra ação será a realiza-
ção da palestra “Alimenta-
ção saudável na prevenção 
ao câncer”, que será mi-
nistrada pelas nutricionis-
tas da Atenção Básica em 
cada postinho, ao longo 
do mês. O cronograma das 
palestras será divulgado 
posteriormente.
Além das programações 
de saúde, uma intensa 
campanha de conscienti-
zação está sendo feita nas 
redes sociais do município 
e nas unidades de saúde da 
Prefeitura.

O Setor de Iluminação da 
Prefeitura de Caçapava co-
meçou, na última semana, 
a iluminar os prédios pú-
blicos do município com 
a cor rosa, em menção à 
campanha de conscienti-
zação para o combate ao 
câncer de mama. Essa é 
apenas uma das ações que 
o Município vai realizar ao 
longo do mês de outubro. 
A Secretaria de Saúde or-
ganizou um cronograma 
de atendimentos e exames 
que acontecerá da seguinte 
forma:
Dia 16 de outubro – Dia D 
de Combate ao Câncer
Haverá mutirão de exames 
pré-agendados no Posto de 
Saúde Dr. Odilon de Sou-
za Miranda (Postão), das 
8h às 16h. Entre eles, aten-
dimentos oftalmológicos, 
mamografias, testes rápi-
dos do ISTAids, além de 
ação preventiva ao câncer 
bucal.
No mesmo dia, os posti-
nhos estarão abertos, das 
8h às 14h, para a coleta de 
exames preventivos de pa-
panicolau, em prevenção 
ao câncer de colo de útero. 
Só não atenderão neste dia 
as unidades do Jardim São 
José, do Tataúba, do Pinus 
do Iriguassu, da Vila Me-
nino Jesus e da UBS Cen-
tro de Saúde. Esses dois 
últimos estarão atendendo 
a campanha da multivaci-

Outubro Rosa terá 
mutirão de exames, 

campanhas de 
conscientização e 

decoração de prédios
em Caçapava

Caçapava amplia horário de 
atendimento das escolas da Rede 

Municipal de Ensino

dades da Educação Infan-
til, o horário foi ampliado 
de 2 para 4 horas. 
Já no Fundametal 1, o ho-
rário de atendimento pas-
sou de 3 para quatro horas 
e no Fundamental 2, foi 
ampliado de 4 para 5 ho-
ras.
As aulas presenciais con-

tinuarão a ser realizadas 
com 50% dos alunos, se-
guindo esquema de reve-
zamento. Os alunos que 
não estiverem em aula 
presencial, seguem com 
atendimento remoto e com 
a retirada de atividades 
impressas nas Unidades 
Escolares.

 A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Educação, estendeu o ho-
rário de atendimento das 
escolas da Rede Munici-
pal, a partir desta segunda-
-feira (4).
Nas creches, o horário de 
atendimento foi ampliado 
de 3 para 4 horas; nas uni-

O professor de Caçapava, 
que atua na Secretaria de 
Cultura, Esporte e Lazer, 
disputou a categoria 40 
mais B, que reuniu oito 
competidores. Ele venceu 
as quartas de final por 3 
a 0, com placar de 11-4, 
11-4 e 11-5. Nas semifi-
nais, também venceu por 
3 a 0, com placar de 11-5, 
12-10, e 11-6.

Já o jogo final foi mais di-
fícil e disputado. Nilson 
Alvarenga veceu no tie-
-break com placar de 9-11, 
11-5, 11-4, 8-11 e 11-7.
Em razão da pandemia, 
as etapas do campeonato 
paulista foram reduzidas 
de oito para quatro. Da 
soma de todas as etapas 
será definido o campeão 
paulista.

À esquerda, Nilson Alva-
renga Christovam
O técnico desportivo da 
Prefeitura de Caçapava, 
Nilson Alvarenga Christo-
vam, venceu neste fim de 
semana a primeira etapa 
do campeonato paulista 
de squash. A competição 
foi realizada na academia 
Squash Wall, em São Pau-
lo.

(Centro de Especialidades 
Odontológicas) da Secre-
taria Municipal de Saúde.
O procedimento é realiza-
do no hospital da FUSAM, 
com o paciente sob anes-
tesia geral. Todos procedi-
mentos necessários como 
restaurações, extrações 
e limpeza dos dentes são 
realizados em uma úni-
ca sessão. De acordo com 
a Divisão de Assistência 
Odontológica da Secreta-

ria de Saúde, essa parceria 
se torna uma alternativa 
extremamente eficaz, já 
que é capaz de resolver 
um problema que poderia 
se estender por longos me-
ses. 
As informações sobre o 
processo de agendamen-
to podem ser obtidas na 
Divisão de Assistência 
Odontológica, por meio 
do telefone (12) 3653-
4000, ramal 229.

A Prefeitura de Caçapava 
está retemando os atendi-
mentos odontológicos em 
ambiente hospitalar para 
portadores de necessida-
des especiais. Esses aten-
dimentos estavam suspen-
so em razão da pandemia.
A ação está sendo desen-
volvida por meio de uma 
parceria entre a FUSAM 
(Fundação de Saúde e 
Assistência do Município 
de Caçapava) e o CEO 

Prefeitura de Caçapava retoma 
atendimento odontológico em 

ambiente hospitalar

Jogador de Caçapava vence 
primeira etapa do Campeonato 

Paulista de Squash

é utilizado pela população 
como melhor acesso en-
tre os bairros e agora terá 
melhor acessibilidade e 
segurança com a implan-
tação de canteiros, calçada 
e iluminação pública. Para 
o subprefeito do Distri-
to, Nilson Luis de Paula, 
Moreira César vem rece-

bendo diversas melhorias 
impactando positivamente 
no cotidiano de seus bair-
ros. “Temos trabalhado em 
conjunto com a Secretaria 
de Governo e Serviços Pú-
blicos e muitas ações de 
zeladoria estão trazendo 
melhorias para nossa po-
pulação”, afirmou Nilson.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba deu início às 
obras de urbanização do 
acesso que liga o bairro 
Vale das Acácias à região 
do Loteamento Liberdade 
e Cesar Park, no Distrito 
de Moreira César. Locali-
zado ao lado da Igreja San-
ta Rita de Cássia, o espaço 

Acesso Vale da Acácias ao 
Liberdade em Pinda está 

sendo urbanizado
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Ilhabela continua retomada 
econômica e registra saldo 

positivo na geração de 
empregos em agosto

níveis
O Posto de Atendimen-
to ao Trabalhador (PAT) 
de Ilhabela está com 146 
vagas de emprego. As 
oportunidades estão dis-
poníveis no link: https://
ilhabelapat.wixsite.com/
timedoempregodailha.
Entre as vagas disponíveis 
estão: ajudante de carga e 
descarga, ajudante de co-
zinha, ajudante de lavador 
de automóvel, ajudante 
de motorista, ajudante de 
obras, ajudante de pizzaio-
lo, armador de estrutura 
de concreto, assistente de 
vendas, atendente de bal-
cão de café, atendente de 
telemarketing, auxiliar ad-
ministrativo, auxiliar de 
cabeleireiro, auxiliar de 
cozinha, auxiiar de jardi-
nagem, auxiliar de lavan-
deria, auxiliar de limpeza, 
auxiliar de manutenção 
predial, auxiliar nos ser-
viços de alimentação, bar-
man, camareira de hotel, 
carpinteiro, chefe de bar, 
chefe de cozinha, chur-
rasqueiro, costureira de 
máquina reta, costureira 
em geral, cozinheiro de 

restaurante, cozinheiro ge-
ral, cumim, dedetizador, 
editor de imagens, empre-
gado doméstico diarista, 
garçom, gerente de hotel, 
gerente de loja e super-
mercado, jardineiro, lava-
dor de roupas, manicure, 
manobrista, marinheiro 
de esporte e recreio, me-
cânico de motocicletas, 
motorista de caminhão 
guincho leve, operador de 
caixa, padeiro, pedreiro, 
pintor de casas, pizzaiolo, 
recepcionista bilíngue, re-
cepcionista de hotel, ven-
dedor de comércio ataca-
dista, vendedor interno e 
vigilante bancário.
O PAT salienta que a de-
cisão das contratações é 
de inteira responsabilida-
de dos empregadores e o 
preenchimento das vagas 
depende dos requisitos 
exigidos pelos mesmos e 
os encaminhamentos são 
realizados de acordo com 
os perfis e níveis de esco-
laridade dos candidatos.
O atendimento do PAT de 
Ilhabela é feito das 10h 
às 16h30. Informações: 
3896-9200.

A retomada econômica 
das atividades comerciais 
e o retorno dos eventos 
têm contribuído com a ge-
ração de vagas de empre-
go na cidade.
Dados divulgados pelo 
Ministério da Economia 
no final de semana, atra-
vés do Caged (Cadastro 
Geral de Empregados e 
Desempregados), apon-
tam um saldo positivo de 
53 vagas em agosto. Em 
2021, a cidade de Ilhabe-
la empregou mais de 2,2 
mil pessoas e se consolida 
com saldo positivo de 308 
vagas neste ano.
“Somos uma cidade que 
vive do turismo e por isso 
é importante a retomada 
das atividades de forma 
segura. Além disso, esta-
mos retornando com os 
grandes eventos que mo-
vimentam nossa cidade. 
Outro fator importante é a 
qualificação dos cidadãos 
e já estamos com uma 
gama de cursos que vamos 
oferecer para a popula-
ção”, destaca o Prefeito de 
Ilhabela, Toninho Colucci.
PAT tem 146 vagas dispo-

Prefeitura de Ilhabela está 
com inscrições abertas 

para curso de confecção 
industrial

São 48 vagas disponíveis 
distribuídas em três perío-
dos: manhã, tarde e noite 
(16 alunos por turma). 
O curso será ministrado 
na Unidade Móvel do Via 
Rápida, instalado ao lado 
do Campo do Galera, no 
bairro da Água Branca. 
Serão 80 horas de curso 

que será ministrado por 
professores do Centro 
Paula Souza. 
Cada aluno recebe uma 
bolsa auxílio de R$ 210. 
O curso de confecção in-
dustrial, oferecido pelo 
Via Rápida do Governo do 
Estado, em parceria com a 
Prefeitura de Ilhabela.

A Prefeitura de Ilhabela 
divulgou na tarde desta 
segunda-feira (4) a aber-
tura de novas inscrições 
para o curso de confecção 
industrial até o dia 8 de 
outubro. 
A previsão é que as aulas 
iniciem no dia 14 de ou-
tubro. 

Festa de Nossa 
Senhora Aparecida 

em Ilhabela continua 
com novenas

Senhora Aparecida, come-
morada em 12 de outubro, 
terá celebração durante 
todo o dia, iniciando às 8h 
com o Padre Marcelo, em 
seguida às 10h com Dom 
José Carlos e a noite, às 
19h30, com Padre Eduar-
do.
No dia 31 de outubro ha-
verá uma live especial 
no facebook da Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida 
com sorteio de prêmios, 
entre eles uma Honda Biz 
0km.
A Paróquia Nossa Senhora 
Aparecida fica na Rua An-
tônio Carlos Aires da Fé, 
na Barra Velha.
Programação Novenas:
Segunda-Feira (04/10)
19h30: Novena Padre 
Moisés
Terça-Feira (05/10)
19h30: Novena Padres 
Luiz Carlos e Luciano

Quarta-Feira (06/10)
19h30: Novena Padre 
Douglas
Quinta-Feira (07/10)
19h30: Novena Padre 
Cláudio
Sexta-Feira (08/10)
19h30: Novena Padre Eli-
mar
Sábado (09/10)
19h30: Novena Padre 
Márcio
Domingo (10/10)
19h30: Novena Padre 
Alessandro
Segunda-Feira (11/10)
19h30: Novena Padre An-
dré
Festa Nossa Senhora Apa-
recida – Missas
Terça-Feira (12/10)
8h: Missa com Padre Mar-
celo
10h: Missa com Dom José 
Carlos
19h30: Missa com Padre 
Eduardo

O A Festa de Nossa Se-
nhora Aparecida em Ilha-
bela foi aberta oficialmen-
te no sábado (02/10) com 
benção e levantamento 
do mastro, além da missa 
na Capela Nossa Senhora 
Aparecida. Já no domingo 
(03/10) foi a vez da pro-
cissão com a imagem de 
Nossa Senhora Aparecida 
e abertura das novenas 
com celebração de Padre 
Mateus. Este ano o tema 
da Festa de Nossa Senho-
ra Aparecida será “Maria, 
somos povo de Deus, uni-
do pela aliança”.
As novenas continuam até 
11 de outubro, sempre a 
partir das 19h30, celebra-
das ao decorrer dos dias 
pelos Padres Moisés, Luiz 
Carlos, Luciano, Douglas, 
Cláudio, Elimar, Márcio, 
Alessandro e André.
A grande festa de Nossa 

Projeto Melhor Idade de 
Ilhabela encerra atividades 

virtuais do projeto 
“Desafios da Música 

Cultural na Pandemia”
sicais a cerca de 60 idosos 
em isolamento social du-
rante a pandemia da Co-
vid-19.
“Eles recebiam uma músi-
ca via grupo de aplicativo 
de celular e o nome da pes-
soa que seria homenage-
ada com ela. Em seguida 
era necessário pesquisar 
o gênero musical, ensaiar 
e interagir discutindo a 
eficiência da competência 
musical”, ressalta Jailson.
Ainda no local, aconte-

ceu um baile tradicional 
muito esperado na cidade. 
O objetivo é o combate 
ao stress, o estímulo e a 
oxigenação do cérebro, o 
reforço dos músculos e a 
proteção das articulações, 
além da melhora da flexi-
bilidade, do equilíbrio e 
da postura, possibilitando 
também o convívio social. 
As apresentações segui-
ram todos os protocolos 
de saúde para prevenção 
da Covid-19.

O projeto virtual “Desa-
fios da Música Cultural na 
Pandemia”, que une ido-
sos à música na pandemia 
fez muito sucesso em Ilha-
bela.
Promovido pela Prefeitu-
ra, por meio da Academia 
da Saúde e Projeto Melhor 
Idade em Ação, teve o en-
cerramento das atividades 
na sexta-feira (01/10).  
A inciativa do preparador 
físico, Jailson Gomes da 
Silva, levou desafios mu-


