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Mulher é atacada por enxame
abelhas em Taubaté
Na manhã desta quarta-feira (3), uma mulher de
42 anos foi atacada por um
exame de abelhas enquanto passava pela calçada da
estrada Municipal Francisco Alves Monteiro.
O enxame veio de dentro
do terreno da igreja Batista

da Graça.
Pessoas que passavam
pelo local socorreram a
mulher até o Upa do Cecap. A vítima é alérgica e
teve um choque anafilático após ser picadas pelos
insetos.
A Defesa Civil e o Corpo

OAB de Tremembé se reúne visando a
organização para as próximas eleições

de Bombeiros foram acionados e realizaram o isolamento do local.
As equipes não conseguiram capturar as abelhas.
O trânsito no local flui
normalmente, e o estado
da vítima não foi divulgado.

Jovem de 22 anos morre em acidente na
Pedra da Divisa em São Bento do Sapucaí
ma pedra com cerca de
1m a 1,5m deslocou-se e
caiu sobre a jovem durante uma escalada. Na tarde
de terça-feira (2), o Corpo
de Bombeiros foi acionado
para atender uma ocorrência envolvendo um grupo
de escaladores na Pedra
da Divisa, em São Bento
do Sapucaí. No local, uma
pedra com cerca de 1m a
1,5m deslocou-se e caiu
sobra uma jovem de 22
anos, apresentando óbito
evidente. A equipe do Corpo de Bombeiros precisou
aguardar a perícia acessar
o local, e por ser de difícil
acesso, o corpo foi retirado
apenas nesta quarta-feira
(3).

A comissão foi formada visando a organização das próximas eleições da diretoria
sessão 229º de Tremembé, a comissão foi formada pelos advogados: Dr Juliano Modesto De Araujo, Dra Caroline Perrotta Forastieli, Dr Daniel Domingues Ribeiro, Dra
Denise Iore De Godoi, Dra Luana Rarolina Coto Silva Rodrigues E Dr Renan Vargas
Campos De Castro.

Seleção brasileira sub-23 de Taubaté disponibiliza vacina contra
handebol masculino treina
influenza nesta sexta-feira 05
em Taubaté

Até o próximo dia 07 de
novembro, o Ginásio da
Emecal recebe a Seleção
Brasileira Sub-23 de Handebol Masculino.
A equipe nacional treina
desde a última segunda-feira (1) nas dependências do Handebol Taubaté,
visando a preparação para

a disputa do Pan-Americano que, será realizado
na Colômbia de 25 de novembro a 05 de dezembro,
nas cidade de Cali, Bogotá
e Barranquilla.
O selecionado brasileiro é
comando por Marcus Tatá,
técnico também da equipe adulta do Handebol

Taubaté. Ele aproveitou e
realizou uma clínica com
os alunos da escolinha do
time, que acompanharam
os treinamentos e puderam absorver mais conhecimentos, além de poder
interagir com os melhores
atletas da modalidade na
categoria.

A Secretaria de Saúde da
Prefeitura de Taubaté segue vacinando contra a Influenza e atenderá na próxima sexta-feira, dia 5 de
novembro, o público em

geral, acima de 6 meses de
idade. A vacinação acontece das 8h às 10h30 e
das 13h às 15h30 na UBS
Mais Independência.
**Atenção**

É obrigatória a apresentação do RG e do cartão
Sistema
Informatizado
Municipal – SIM ou comprovante de residência
Taubaté.

Na tarde desta segunda-feira (1), um motorista
que vinha da cidade de
Taubaté, sentido Ubatuba, perdeu o controle do
carro e caiu em uma ribanceira pelo km 63 da
rodovia Oswaldo Cruz, em

São Luiz do Paraitinga. A
concessionara da rodovia
esteve no local e retirou
o veículo. Segundo o comandante da equipe, foi
necessário segurar o carro
com uma corda em uma
viatura para realizar o res-

gate e evitar que o veículo
descesse a ribanceira. Na
queda, as duas pessoas
estavam com cinto de segurança e não tiveram ferimentos. O casal foi resgatado pela PM Ambiental
e passa bem.

Carro com dois
passageiros cai em
ribanceira em São Luiz
do Paraitinga
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-26, FLS. nº 15, Termo nº 7498
Faço saber que pretendem se casar MARCELO DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA e LIDIANA ÁLVARES ROCHA,
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 20 de abril de 1989, de estado civil solteiro, de profissão pintor, residente e
domiciliado na Rua Erondina de Matos Freitas, nº 118, Jardim dos Eucaliptos, Tremembé/SP, filho de CARLOS ANTÔNIO
FERREIRA DA SILVA, de 56 anos, natural de Buriti dos Lopes/PI, nascido na data de 13 de setembro de 1965 e de MARIA
DOS MILAGRES SANTOS DA SILVA, de 57 anos, natural de Buriti dos Lopes/SP, nascida na data de 03 de outubro de
1964, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. A habilitante é natural de Alta Floresta-MT, nascida no dia 30 de
abril de 1994, de estado civil divorciada, de profissão do lar, residente e domiciliada na Rua Erondina de Matos Freitas, nº
118, Jardim dos Eucaliptos, Tremembé/SP, filha de FRANCISCO ROCHA NETO, falecido em Taubaté/SP na data de 31 de
outubro de 2018 e de MARIA DAS GRAÇAS ALVARES ROCHA, de 63 anos, natural de Salto Grande/SP, nascida na data
de 06 de fevereiro de 1958, residente e domiciliada 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. de 06 de fevereiro de
1958, residente e domiciliada 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.

PUBLICAÇÃO DE DISPENSA - A Prefeitura Municipal de Potim/SP,
torna pública a Dispensa de Licitação Nº 277/2021, qual seja Contratação de Empresa para Instalação de Infraestrutura de Internet
no Prédio da Secretaria Municipal de Saúde, pelo valor total de R$
16.410,00 (dezesseis mil e quatrocentos e dez reais) a empresa GN
ASSESSORIA, CONS. E COM. DE INFORMATICA LTDA, CNPJ:
07.183.146/0001-69, nos termos do Artigo 24, Inciso II, da Lei Nº
8.666/93. Potim, 04 de novembro de 2021. Erica Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal.
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
EDITAL DE CONSULTA PÚBLICA E AUDIÊNCIA PÚBLICA
LOA 2022
Tema: Projeto de Lei nº 63/2021, que estima a receita e
fixa a despesa do Município de São Bento do Sapucaí
para o exercício financeiro de 2022
Em cumprimento ao disposto no art. 126-A da Lei Orgânica de São Bento
do Sapucaí, artigo 44 da Lei Federal n°. 10.257/2001 e art. 48, parágrafo único,
inciso I da Lei Complementar Federal n°. 101/2000 e visando proporcionar a
transparência da gestão fiscal, a Câmara Municipal de São Bento do Sapucaí
torna público que:
- Realizará às 17:30 horas do dia 17 de novembro de 2021 (quarta-feira)
AUDIÊNCIA PÚBLICA no Plenário da Câmara Municipal, com transmissão ao vivo
pelo website (www.camarasbs.sp.gov.br/tv-camara) e nos canais do Facebook e
Youtube da Câmara Municipal, para apresentação e debate do Projeto de Lei n°
63/2021 que estima a receita e fixa a despesa do Município de São Bento do
Sapucaí para o exercício financeiro de 2022 (LOA).
- Os interessados poderão enviar comentários ou sugestões sobre o
Projeto de Lei n° 63/2021, até as 17:00 horas do dia 17 de novembro de 2021,
através de formulário próprio de CONSULTA PÚBLICA disponível no site
www.camarasbs.sp.gov.br/loa2022.
São Bento do Sapucaí, 03 de novembro de 2021.

Vereador Roberto Medeiros Mendes
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento

Vereador Paulo Renato Barros
Presidente da Câmara
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Lojas CEM é a
melhor do
Brasil pela
quarta vez

A rede comercial de móveis e de eletrodomésticos
Lojas CEM acaba de conquistar, pela quarta vez, o
Prêmio Valor 1000, como
a melhor empresa de varejo do Brasil. O ranking,
cuidadosamente elaborado
pelo jornal Valor Econômico, da Globo, classifica
as 1000 maiores empresas
brasileiras de todos os setores econômicos e aponta
as campeãs de cada setor,
mediante critérios homologados pela Faculdade
de Administração de São
Paulo da Fundação Getúlio Vargas e análises da Serasa Experian.
A vitória das Lojas CEM
deu-se, não pelo seu faturamento ou lucro, mas
pelo melhor desempenho
da empresa em todas as
áreas.
A publicação anual estuda cuidadosamente os balanços apresentados pelas
empresas, comparando o
desempenho das companhias.
A edição deste ano tem por
base os balanços de 2020,
ano do início da pandemia
de covid-19.
Nessa ocasião, as Lojas
CEM, que ainda não vendem pela internet, permaneceram por cerca de 70
dias com todas as suas filiais fechadas em razão das
medidas de combate ao coronavírus.
Mesmo assim, a rede manteve todos os seus mais de
11 mil funcionários empregados, continuou pagando
a todos (inclusive seus fornecedores) rigorosamente
em dia, deu tranquilidade

aos clientes, abolindo os
juros sobre as prestações
vencidas no período de
fechamento das lojas e seguiu ampliando seu Centro
de Distribuição, construindo e inaugurando novas filiais. Com essas medidas,
que bem demonstram a
força da empresa, as Lojas CEM mantiveram índices de faturamento e de
rentabilidade equivalentes
ao do ano anterior e garantiram mais uma vez a
conquista do prêmio, que
já tinham vencido por três
vezes em anos anteriores:
em 2005, 2012 e 2013.
Em 2021, as Lojas CEM
continuam crescendo ainda mais, inaugurando novas filiais.
A empresa, que está finalizando as obras de seu
Depósito 2, recentemente
abriu duas filiais na cidade
de Campinas e inaugurou
sua segunda loja na cidade de Limeira. No próximo dia 25, a rede inaugura
mais uma filial no Rio de
Janeiro, no município de
Miguel Pereira, com a presença do Governador do
Estado, Sr. Cláudio Castro.
Em cada cidade onde se
instalam, as Lojas CEM
geram cerca de 40 empregos diretos, contribuem
com o desenvolvimento
elevando a arrecadação
de impostos, fortalecem o
comércio local e oferecem
novas opções de consumo
à população. Além dos
preços baixos, o crediário
é próprio, pelo tradicional “Carnezinho”, feito
e aprovado nas filiais da

rede, sem taxas de abertura de crédito, emissão de
boletos ou anuidade.
Critérios do Prêmio Valor
1000
Para definir as empresas
campeãs de cada um dos
26 setores da economia,
foram analisados oito critérios: Receita Líquida,
Margem Ebitda, Rentabilidade, Margem da Atividade, Liquidez Corrente,
Giro do Ativo, Cobertura
de Juros e Crescimento
Sustentável.
Veja, abaixo, a classificação final do setor de Comércio Varejista, considerando a pontuação obtida
pelas empresas nos oito
critérios. Alguns dos grandes varejistas, como Casas
Bahia, por exemplo, não
aparecem entre os dez primeiros.
CLASSIFICAÇÃO
FINAL - COMÉRCIO VAREJISTA
1º)
Lojas CEM
38,0 pontos
2º)
Assaí 35,0 pontos
3°)
Lojas Koerich
31,0 pontos
4º)
Havan 28,5 pontos
5º)
Grupo Carrefour
Brasil 28,0 pontos
6º)
Casa Granado
23,0 pontos
7º)
GPA 22,5 pontos
8º)
Lojas Colombo
17,5 pontos
9º)
Magazine Luiza
17,5 pontos
10º) L o j a s R e n n e r
17,0 pontos
Média das 10 primeiras
25,8 pontos
Fonte: Valor 1000 – Edição 2021 (Valor Econômico – Setembro 2021).

Valorização da cultura em
Ilhabela: domingo tem a
tradicional corrida de Canoa
Caiçara “Seu Américo”

Com foco na valorização
dos costumes e tradições
caiçaras, a Prefeitura de
Ilhabela realiza no próximo domingo (7/11), a tradicional Corrida de Canoa
Caiçara “Seu Américo”,
com largada às 10h, em
frente ao Parque Fazenda
Engenho D’Água e chegada na Praia de Santa Tereza.
A corrida de canoa caiçara é considerada uma das
principais manifestações
culturais e esportivas de
Ilhabela e é ponto de en-

contro para famílias e admiradores desta tradição
que se fortalece a cada
ano.
A competição será aberta
para as categorias Típica
(1, 2 e 3 Remos), Regata
(1, 2 e 3 remos) e Feminino (2 Remos). Após a prova será realizada a prova
Infantil. Para se inscrever,
o interessado deve comparecer no local de largada,
com meia hora de antecedência.
Os três melhores colocados de cada categoria rece-

bem troféus e os campeões
de cada categoria ganham
uma cesta básica. Todo os
participantes recebem medalha de participação.
A prova é uma homenagem ao conhecido pescador caiçara da praia de
Santa Tereza, Américo Rafael de Souza, conhecido
como grande incentivador
das tradições locais.
A Corrida de Canoa Caiçara “Seu Américo” é promovida pela Prefeitura de
Ilhabela, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer.
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Câmeras CSI da Prefeitura de
Pindamonhangaba colaboram com a PM
na prisão de acusado por roubo no
Feital

As câmeras do Centro de
Segurança Integrada (CSI)
da Prefeitura de Pindamonhangaba colaboraram na
tarde desta quinta-feira
(28) para que a Polícia Militar prendesse em flagrante um acusado de roubo.
Por volta das 17h, foi irradiado pelo Copom e CSI a
ocorrência de um roubo a
estabelecimento comercial
no bairro do Feital.
Mediante as características
do autor, cabo PM Queiroz
identificou pelas câmeras
o rumo tomado pelos meliantes, informando às viaturas em patrulhamento.

Segundo informações e
imagens colhidas, foi utilizada uma arma calibre
12 pelos meliantes que se
evadiram em uma motocicleta vermelha sem placa.
A Força Tática intensificou o patrulhamento e em
diligência na rua Franklin
Oliveira Cordeiro, no bairro Jardim Regina, avistou
um indivíduo escondendo
uma motocicleta nos fundos de um imóvel. Após a
realização da abordagem,
foi constatado pelo chassi
da motocicleta que a mesma era produto de roubo
realizado em Roseira no

último (24). Em diligência pela residência, foram
localizados uma arma calibre 12 marca Boito com
uma munição deflagrada,
uma réplica de pistola,
bem como a carteira e os
documentos da vítima do
roubo. O homem, de 36
anos, foi conduzido ao
Distrito Policial de Taubaté onde permaneceu preso
e foi lavrado o boletim de
ocorrência da Polícia Civil. Participaram da ação a
Força Tática com Sub Ten
Pedro, Cb Messiano e Sd
Bruno, bem como o apoio
do Sd M.Silva e Sd Neves.

Estão abertas inscrições,
até o dia 30 de novembro, para o Vestibulinho

1º Semestre 2022 da Etec
(Escola Técnica Estadual)
Centro Paula Souza. As

inscrições devem ser feitas
apenas pelo site (vestibulinhoetec.com.br).

Inscrições para vestibulinho
da ETEC seguem abertas até
30 de novembro

Veja as vagas disponíveis na Etec Machado de Assis de Caçapava:

Prefeitura de Ubatuba reforça 100% de
capacidade presencial nas escolas
municipais

A Secretaria de Educação
da Prefeitura de Ubatuba
reforça que no dia 03 de
novembro todas as unidades da rede municipal de
ensino passaram a funcionar com 100% da capacidade escolar.
É importante lembrar que
a frequência dos alunos
com mais de quatro anos é
obrigatória.
No dia 04 de outubro, a
rede Municipal promoveu
o retorno das aulas priorizando 100%, porém, respeitando o espaço de um
metro quadrado entre as
disposições das carteiras.
Agora, seguindo as reco-

mendações do Governo
do Estado, o distanciamento de um metro entre
os estudantes deixou de
ser exigido.
O uso de máscaras e de álcool em gel continua obrigatório.
De acordo com o Governo
do Estado, poderão permanecer em atividade remota somente os seguintes grupos:
– Jovens pertencentes ao
grupo de risco, com mais
de 12 anos, que não tenham completado seu
ciclo vacinal contra COVID-19;
– Jovens gestantes e puér-

peras;
– Crianças menores de
12 anos pertencentes ao
grupo de risco para COVID-19 para as quais não
há vacina contra a doença
aprovada no país;
– Jovens com mais de 12
anos com comorbidades e
que não tenham completado o ciclo vacinal contra
COVID-19;
– Estudantes com condição de saúde de maior
fragilidade à COVID-19,
mesmo com o ciclo vacinal completo, comprovada com prescrição médica
para permanecer em atividades remotas.
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Concurso premia unidades de Pinda
com melhor decoração sobre Outubro
Rosa

A Prefeitura de Pindamonhangaba premiou na
quarta-feira (27) as unidades de atenção básica à
saúde vencedoras do concurso melhor enfeite sobre o tema Outubro Rosa
em 2021. A premiação do
concurso organizado pela
Secretaria de Saúde com
apoio do Fundo Social de
Solidariedade e do Departamento de Comunicação
ocorreu no Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Donal Leopoldina.
Dezenove unidades se inscreveram para o concurso
e apresentaram decorações criativas e emocionantes sobre a Campanha
Outubro Rosa. A comissão
julgadora escolheu os três
primeiros colocados, que
ganharam certificados.
Além disso, os funcionários do ESF Castolira,
vencedores da iniciativa
vão receber ingressos para
o City Tour – com café e
almoço gratuitos – oferecidos pela Secretaria de
Cultura e Turismo.
Em segundo lugar, a equipe do ESF Feital vai ganhar um café da manhã
completo na própria unidade.Em terceiro lugar, o
ESF Nova Esperança vai
ganhar ingressos para o
cinema no Shopping Pátio Pinda. A presidente do
Fundo Social de Solidariedade, Claudia Domingues,
agradeceu a dedicação de
todos os profissionais de

saúde pelo engajamento
no projeto e pelo trabalho
que fazem no dia a dia. “A
interação de vocês com o
concurso foi incrível. Vocês demostraram amor ao
trabalho que exercem. O
compromisso com essa
campanha demonstra todo
o carinho que vocês têm
com a população, ajudando a prevenir e tratar os
problemas de saúde”, disse. A diretora de Atenção
Básica à Saúde, Luciana
do Santos Cruz, parabenizou a todos os participantes.
“Inicialmente
premiaríamos apenas uma
unidade, mas estendemos
para três, mas se pudéssemos premiaríamos todas, por toda a dedicação
no que fizeram. Este é o
primeiro de muitos concursos que devemos criar
para homenagear nossos
servidores da saúde”. A
secretária de Saúde, Ana
Claudia Macedo, ressaltou
a importância do trabalho
preventivo realizado nas
unidades, especialmente
em relação ao câncer. “É
uma doença que tem tratamento se diagnosticada
precocemente. Por isso
o empenho em orientar,
acolher e realizar exames
com a população, bem
como encaminhar para
tratamento é fundamental para obtermos sucesso
nessa campanha tão difícil
que é a luta contra o câncer. Isso é uma homena-

gem singela que fazemos
às unidades vencedoras do
concurso, mas gostaria de
estender todo o nosso reconhecimento ao trabalho
de todos os profissionais
de saúde da cidade. Muito
obrigada”, enalteceu a secretária.
As equipes ainda assistiram a um vídeo que exibiu
as unidades decoradas.
Houve, ao final, uma apresentação especial da orquestra da Fasc em homenagem aos profissionais de
saúde.
O vereador José Carlos
Gomes – presidente da Câmara, também prestigiou
o evento e agradeceu pelo
empenho de todos os profissionais de saúde.
Os vereadores Regininha,
Gilson Nagrin e Felipe
Guimarães também marcaram presença na cerimônia. A comissão que elegeu
as melhores decorações foi
formada pela secretária de
Saúde, diretora de Atenção
Básica à Saúde, diretora
de Urgência e Emergência,
Gislaine Costa, diretora
de Atenção Especial, Lilian Bassanelo, diretora de
Administração e Finanças
da Saúde, Regiane Lucio,
diretor de Proteção aos
Riscos e Agravos à Saúde,
André Pereira, responsável pelos eventos da Saúde
Mirian Andrade e diretora
de Comunicação da Prefeitura, Maria Fernanda
Munhoz.

A Prefeitura de Caçapava,
por meio da Secretaria de
Obras e Serviços Municipais/ Setor de Iluminação, finalizou, no dia 25
de outubro, a instalação
de 259 luminárias de LED
no Jardim Shangrilá, parte
do Jardim Caçapava e Av.
José de Moura Resende,
em substituição às lâmpadas comuns. As ruas atendidas foram: São Bento;
José Benedito de Araújo;
João Damasceno M. M.
da Costa; Rua das Palmeiras; José Amaral Palmeira; José Benedito da Silva;
Fabrício Correa de Tolêdo; João Gomes Mota;
Valentim Paz Vidal; Estados Unidos; Colômbia,

Tancredo Fazi; Cláudia
Félix Magalhães; Antônio
Sílvio Cunha Bueno; Venezuela; Equador; Chile;
Bolívia; México; Honduras; Nicarágua e Dr. José
de Moura Resende. O investimento para a instalação das lâmpadas veio por
meio de emenda impositiva do Legislativo Municipal do ano de 2020.
Outra região que está sendo atendida é a Avenida
Francisca Salles Damasco, Rua Afonso Henrique
e Fernando Navajas, além
de pontos da Vila André
Martins. A previsão é que
sejam instaladas 101 lâmpadas de LED nos três locais. Os serviços tiveram

início no dia 26 de outubro
e devem ser concluídos
em até 20 dias. A partir do
próximo ano, com a Contribuição da Iluminação
Pública, a Prefeitura deve
estender as benfeitorias
para outras regiões do Município. O objetivo dessas
ações é dar mais segurança
aos moradores, com ampliação da luminosidade
(as lâmpadas de LED são
mais eficientes que as lâmpadas comuns). Além disso, a troca gera mais economia para o Município, já
que esse tipo de luminária
consome menos energia e
tem vida útil maior, sendo a melhor opção para o
meio ambiente.

Prefeitura de Caçapava
finaliza instalação de
lâmpadas de LED na
região do Jardim
Shangrilá
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PAT de Ilhabela
disponibiliza 170 vagas
de emprego

Entre as vagas disponíveis
estão: camareira de hotel
(14 vagas), garçom (11
vagas), ajudante de cozinha (nove vagas), auxiliar
de cozinha (nove vagas),
cozinheiro de restaurante
(oito vagas), recepcionista de hotel (oito vagas),
auxiliar de manutenção
predial (sete vagas), vendedor interno (sete vagas),
ajudante de motorista (seis
vagas), auxiliar de limpeza (seis vagas), empregado
doméstico nos serviços gerais (seis vagas), ajudante
de obras (cinco vagas),
auxiliar de jardinagem
(quatro vagas), barman
(quatro vagas), carpinteiro
(quatro vagas), faxineiro
(quatro vagas), manicure
(quatro vagas), armador
de estrutura de concreto
(três vagas), auxiliar administrativo (três vagas),
cumim (três vagas), marinheiro de esportes de re-

creio (três vagas), padeiro
(três vagas), vendedor pracista (três vagas), ajudante
de carga e descarga (duas
vagas), atendente balconista (duas vagas), auxiliar
de logística (duas vagas),
confeiteiro (duas vagas),
dedetizador (duas vagas),
manobrista (duas vagas),
operador de caixa (duas
vagas), pedreiro (duas
vagas), pizzaiolo (duas
vagas), representante comercial autônomo (duas
vagas) e vigia (duas vagas). Há ainda vagas para
ajudante de pizzaiolo, assistente administrativo, assistente de vendas, auxiliar
de cabeleireiro, auxiliar de
mecânico de refrigeração,
auxiliar nos serviços de
alimentação, balconista,
carregador e descarregador de caminhões, caseiro,
concierge, costureira em
máquina reta, costureiro
em geral, gerente de loja e

supermercado, governanta de hotelaria, lavador de
roupas, marinheiro de convés, mecânico de auto em
geral, mecânico de instalações industriais, mecânico
de motociclistas, mensageiro, motorista de automóveis, office-boy, pintor
de casas, recepcionista
atendente, técnico em manutenção de equipamentos, vendedor de comércio
atacadista e vigilante bancário. O PAT salienta que
a decisão das contratações
é de inteira responsabilidade 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 escolaridade dos candidatos.
O atendimento do PAT de
Ilhabela é feito das 10h
às 16h30. Informações:
3896-9200.

Cerca de 160 corredores
participam do 2° Festival de
Atletismo de Ilhabela

Nem a chuva foi capaz
de desanimar os cerca de
160 corredores que participaram no último domingo (31/10) do Festival de
Atletismo de Ilhabela, realizado no Polo de Educação Integrada de Ilhabela,
na Barra Velha.
Com o objetivo de fomentar a modalidade na cidade e inserir na formação
dos atletas o clima de um
evento esportivo, o Festival de Atletismo de Ilhabela reuniu jovens atletas da
cidade entre 7 e 18 anos,
nas categorias Masculino
e Feminino.“Apesar do
domingo chuvoso, os atle-

tas vieram. Fico feliz pela
participação das crianças e
adolescentes participarem
deste importante festival
esportivo, em especial,
pelo incentivo de seus familiares”, declarou o professor Adão Dias Durval,
da Escolinha Municipal
de Atletismo de Ilhabela.
“Este festival é um importante incentivo aos futuros
corredores de Ilhabela. A
cidade é celeiro de bons
atletas, que participam das
principais competições regionais e nacionais. Atualmente, a cidade conta uma
Associação de Atletismo
que integra 300 atletas”,

declarou o secretário de
Esportes, Lazer e Recreação, Harry Finger.
O 2º Festival de Atletismo
de Ilhabela foi promovido
pela Prefeitura de Ilhabela, por meio da Secretaria de Esportes, Lazer e
Recreação. O objetivo da
administração é promover
festivais esportivos desta relevância, no intuito
de despertar nas crianças
e comunidade os valores
éticos e morais, de compreensão e amizade, bem
como proporcionar atividades que fomentem o
bem-estar e fortalecimento
de vínculos afetivos.
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Rugby em alta:
atletas de Ilhabela
treinam com a
Seleção Juvenil
Feminina

Mais duas atletas de Ilhabela figuram no cenário
nacional do rugby. Desta vez, os destaques são
as jogadoras Jennifer de
Oliveira Souza, 16 anos, e
Allanis Morais de Oliveira, 17 anos, que treinam
desde o início de outubro
no Núcleo de Alto Rendimento (NAR), em São
Paulo, com a Seleção Brasileira de Rugby – Juvenil
Feminina.
Até 17 de dezembro, as
atletas realizam treinos
quatro vezes por semana, no período da tarde e
contam com acompanhamento técnico, preparador
físico, nutrição, fisioterapeuta, assistente social,
psicólogo e ainda recebem
bolsa de ajuda de custo,
moradia e alimentação durante o período. “Após a
volta de um longo período
sem treinamento, por conta da pandemia, em menos

de três meses de treino, o
Ilhabela Rugby Clube tem
um momento histórico,
onde duas atletas foram
convocadas para passar
dois meses e meio em
treinamento com a seleção brasileira de Rugby”,
destacou Paulo Souza, o
“Gordo”, coordenador e
técnico das categorias de
base da Associação Ilhabela Rugby. Allanis Morais conta sobre a sensação
de participar pela primeira
de um treinamento deste
nível. “São dias muito agitados e bem produtivos.
Essa experiência tem sido
incrível.
A sensação de se sentir
exausta e saber que estamos dando o nosso melhor é gratificante. Sem
dúvidas, ver todo o trabalho que nosso coordenador Paulo Souza teve
com a gente sendo reconhecido é sensacional”.

“O objetivo é ajudar no
desenvolvimento dessas
atletas e oportunizar uma
experiência em um centro de treinamento de alto
rendimento da Confederação Brasileira de Rugby.
Esperamos que na volta
ao clube, essas atletas possam compartilhar com as
outras suas experiências e
ajudar o clube a subir mais
um degrau.
Essas atletas possuem
potencial para a seleção
feminina”, destacou Rafaela Turola, treinadora da
Seleção Brasileira Sub-18.
Além de Jennifer e Allanis, o coordenador Paulo
Souza conta que, após alguns testes, as atletas de
Ilhabela, Giovanna Gonçalves dos Santos e Josefa
Carleane Macedo da Silva
também foram convocadas para treinar por quatro
dias no Camp da Seleção
Juvenil Feminina.

Educação de Ubatuba produz
Documentário “Encontro das
culturas tradicionais de Ubatuba”

A Secretaria de Educação
de Ubatuba, em parceria
com a EM José Belarmino Sobrinho, localizada
no Puruba, promove a
gravação do documentário “Encontro das culturas
tradicionais de Ubatuba –
tecendo saberes entre educação e cultura” na manhã
deste sábado, 06. A ação
conta com a participação
dos alunos da escola e de
representantes de comunidades tradicionais e caiçaras do município. O objetivo é a valorização e o
fortalecimento da cultura
local. Haverá degustação
de comidas típicas e, também, uma roda de saberes
na qual cada representante
deve comentar um pouco sobre a cultura de sua
comunidade e os alunos
darão seguimento, contribuindo com as falas por
meio do trabalho que já

vem sendo desenvolvido.
Participarão da roda o
Cacique Aldeia Boa Vista, Marcos Tupã; o representante da Congada do
Puruba, Robinho; o representante do Fandango
Caiçara de Ubatuba, Mario Gato; a representante
do Quilombo da Fazenda,
Camila; a professora de
História da escola Belarmino, Keila e o pesquisador sobre comunidades
quilombolas, Alex. O
documentário ainda vai
conter apresentações culturais, como congada de
Bastões de São Benedito
(Puruba), coral Guarani
Nhamandu Nhepomu’a
(Aldeia Boa Vista), “Grupo Ô de Casa” (Quilombo
da Fazenda) e Fandango
Caiçara de Ubatuba.
BNCC. O projeto também
atende a algumas competências gerais da Base Na-

cional Comum Curricular
(BNCC) – o documento
que determina os direitos
de aprendizagem de todo
aluno cursando a Educação Básica no Brasil. Dentre elas:Repertório cultural
Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais
às mundiais, e também
participar de práticas diversificadas da produção
artístico-cultural
Trabalho e projeto de vida
Valorizar a diversidade
de saberes e vivências
culturais, apropriar-se de
conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações
próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de
vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica
e responsabilidade.

