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“Mesa taubaté” distribui
mais de 138 mil porções de
sopas

Mais de 138 mil porções
de sopas foram distribuídas pela Prefeitura de
Taubaté, 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 Desenvolvimento e Inclusão Social e lideranças
comunitárias dos bairros
atendidos.
Durante o mês de setembro o Projeto distribuiu
24 mil porções de sopas,
em agosto foram 26.624
unidades, em julho 26.635
marmitex foram distribuídos, no mês de junho foram 24.526 porções entregues e no mês de maio os
voluntários distribuíram

16.400 refeições.
Neste mês de outubro a
expectativa 20 mil unidades foram repassadas aos
beneficiários, totalizando
138.585 marmitex entregues à população. Profissionais da Prefeitura e
voluntários estão envolvidos nesta ação para levar
a sopa até as pessoas que
necessitam desse auxílio.
A sopa é preparada na Cozinha Piloto da Prefeitura
e atualmente 1.200 unidades são distribuídas todos
os dias nos bairros Cecap,
Três Marias, Água Quente, Vila Aparecida, Chácara São Silvestre e São
Gonçalo.
No preparo das sopas são
utilizados os alimentos
arrecadados no “Feirão

Mesa Taubaté”, que já
arrecadou mais de 15 toneladas de arroz, feijão e
macarrão.
A iniciativa tem como objetivo alimentar, educar e
gerar renda. Essa mobilização começou no dia 3
de maio, no bairro Cecap,
durante o período de crise
agravado pela pandemia.
Para contribuir com a geração de renda das famílias, no final de agosto
foram iniciados os cursos
de aprimoramento gastronômico em uma parceria
com o Serviço Social da
Indústria (SESI). Os bairros Cecap, Vila Aparecida
e São Gonçalo já receberam a unidade móvel do
Sesi, onde foram ministradas as aulas.

A Prefeitura de Taubaté
através da Secretaria de
Serviços Públicos realiza
todas as sextas-feiras das
16h às 20h no MERCATAU a ‘’Feira Noturna de
Varejo’’ com a venda de
legumes, frutas, hortaliças
entre outros produtos e
neste dia 05 de novembro
trará uma apresentação artística para os frequentadores. Iniciada no dia 1º de
Outubro, a ”Feira Noturna
de Varejo” possibilita que
os permissionários cadastrados possam comerciali-

zar seus produtos também
as sextas-feiras no Mercatau que fica localizado
na Rua Profº, Rua Professor Escolástica Maria
de Jesus, 100 no Jardim
Eulalia. Organizado pelos
feirantes, neste dia 05 de
novembro por volta das
18h às 19h30 acontecerá
durante feira a apresentação artística ‘’Fuçabuca
do Jeca’’ que traz música
ao vivo e contação de causos, tudo de forma lúdica e
performática e com muito
humor pelo personagem

tipicamente caipira.Diversos segmentos retornam
suas atividades de forma
integral voltando a movimentar o consumo, a ”Feira Noturna de Varejo” é
uma importante iniciativa
da Prefeitura que visa contribuir com feirantes, agricultores e o comércio local
para retomada econômica,
além de atender a uma reivindicação antiga de vários comerciantes que há
algum tempo tem solicitado ações para fomentar o
comércio no Mercatau.

Feira noturna no mercatau
tem apresentação artística
nesta 6ª feira

Feirão do automóvel mesa Taubaté
arrecada mais de 15 toneladas de
alimentos

A Prefeitura de Taubaté
arrecadou até o momento mais de 15 toneladas
de alimentos por meio
do Feirão do Automóvel
Mesa Taubaté, que é realizado todos os domingos
no Mercado Atacadista de
Taubaté (MERCATAU).
Todos os alimentos arrecadados foram repassados
para o Fundo Social de
Solidariedade (FUSSTA) e
foram utilizados no preparo de mais de 138 mil sopas que foram distribuídas
pelo Projeto “Mesa Taubaté”. No mês de outubro o
Feirão arrecadou 3.131,5
de alimentos, em setembro
foram 2.891 kg de alimen-

tos arrecadados, já no mês
de agosto a arrecadação
aumentou para 3.406 kg
de alimentos, em julho
o Fundo Social recebeu
2.854,5 kg de alimentos e
no mês de junho 2.813,5
foram arrecadados. E no
dia 30 de maio, data em
que o projeto foi iniciado,
225 kg de alimentos foram
recebidos. Até o momento
foram arrecadados 7.518
kg de arroz, 2.982 kg de
feijão, 4.459,5 kg de macarrão e 352 kg de alimentos diversos, que foram
arrecadados no início do
Feirão. Os interessados
em expor os veículos devem fazer a doação de ar-

roz, feijão e macarrão, o
que substitui a taxa cobrada para a exposição.
O Feirão repassa todos
os alimentos arrecadados
para a Cozinha Piloto da
Prefeitura, onde são armazenados e preparados
com o acompanhamento
de uma nutricionista. Atualmente 1.200 unidades de
sopas são distribuídas diariamente em seis bairros
da cidade.
O Feirão do Automóvel
Mesa Taubaté acontece
todos os domingos, das 8h
às 12h, no Mercatau, que
fica na Rua Professora Escolástica Maria de Jesus,
100, Jardim Eulália.

Prefeitura de taubaté inaugura biblioteca no centro
cultural

Na próxima segunda-feira, dia 08 de novembro, a
prefeitura de Taubaté, através da secretaria de cultura, inaugura a Biblioteca
Infanto Juvenil do Centro
Cultural Municipal, denominada Maria Cecília
Guisard Audrá. O nome
da biblioteca é uma homenagem a dama taubateana,

falecida em 08 de agosto
de 2021 com 100 anos de
idade. Neta de Félix Guisard e filha de Félix Guisard Filho, a escritora e
artista plástica receberá a
homenagem póstuma por
sua relevância, notoriedade e história de sua vida
tão profundamente conectada à história de nosso

município.
A Biblioteca será criada
para estimular o hábito
da leitura com o público
infanto-juvenil. O Centro
Cultural atende diariamente um grande numero
de crianças e adolescentes
que poderão ter acesso aos
títulos, assim como toda a
comunidade.

A Gazeta dos Municípios

página 2

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público a abertura
de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 058/2021. Objeto: Registro de
Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Material de Alvenaria, Tintas e Acessórios. Data para recebimento de proposta: das 08h00min do dia 06/11/2021, até
as 08h00min do dia 18/11/2021; data da abertura de propostas: das 08h00min às
09h00min do dia 18/11/2021; data de início da sessão pública: às 09h00min do
dia 18/11/2021, horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br "acesso identificado
no link - licitações". O Edital na íntegra poderá ser consultado aos interessados no
site supracitado. Maiores informações através do telefone (12) 3112-9200.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público a
abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 059/2021. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de
Coleta de Resíduos Hospitalares, conforme Termo de Referência e demais
Anexos do Edital. Data para recebimento de proposta: das 09h00min do
dia 06/11/2021, até as 09h00min do dia 18/11/2021; data da abertura de
propostas: das 09h00min às 10h00min do dia 18/11/2021; data de início
da sessão pública: às 10h00min do dia 18/11/2021, horário de Brasília/DF,
local www.bnc.org.br "acesso identificado no link - licitações". O Edital na
íntegra poderá ser consultado aos interessados no site supracitado. Maiores informações através do telefone (12) 3112-9200.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público a
abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 060/2021. Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Cadeiras
de Escritório. Data para recebimento de proposta: das 08h00min do dia
06/11/2021, até as 08h00min do dia 19/11/2021; data da abertura de propostas: das 08h00min às 09h00min do dia 19/11/2021; data de início da
sessão pública: às 09h00min do dia 19/11/2021, horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br "acesso identificado no link - licitações". O Edital na íntegra poderá ser consultado aos interessados no site supracitado. Maiores
informações através do telefone (12) 3112-9200.

Aviso de Suspensão de Licitação - A Prefeitura Municipal de Potim
torna pública a Suspensão da Tomada de Preços Nº 012/2021. Objeto: Aquisição de Mobiliário para o Almoxarifado Central, conforme
Termo de Referência e demais Anexos do Edital, que ocorrerá no
dia 08/11/2021 às 10h00min, tendo em vista impugnação ao Edital.
Potim, 05 de novembro de 2021. Bruno C. F. Abreu – Presidente da
Comissão de Licitação.
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Secretaria de Educação
realiza encontro de
motivação e dinâmica para
funcionários

Nos dias 11, 12, 16 e 17
de novembro, das 8 às 10
horas, serão realizados
momentos de encontro
para todos os profissionais
que atuam na Secretaria de
Educação, para reflexão e
motivação ao desenvolvimento das competências e
habilidades interpessoais
que permeiam o dia-a-dia
dos servidores.
O encontro será realizado
de forma presencial, no
Palacete 10 de julho, antes
da palestra será realizado um momento de aquecimento e alongamento,
com o apoio da SEMELP
– Secretaria de Esportes da
Prefeitura.
A palestrante será a Priscila Pacca, formada em
Arquitetura e Urbanismo
e Pedagogia, MBA em
Gestão da Produção pela
UNESP e Mestra em Pro-

jetos Educacionais pela
USP. Esse projeto tem
como objetivo promover
encontros de motivação e
dinâmicas para todos os
funcionários da Secretaria
de Educação.
A primeira turma será: Secretaria Centro e Polos,
RH e Planejamento Escolar, a segunda turma será
Suprimentos e Merenda,
a terceira turma será gestoras regionais, psicólogas, assistentes sociais, e
a quarta turma será Compras, Transporte, ASG's da
SME e motoristas.
É importante destacar que
nesse momento, as palestras não serão destinadas
para aqueles que atuam
nas creches e escolas de
ASG’s, mas para aqueles
que trabalham nos demais
departamentos da Secretaria de Educação, mas a

intenção é disseminar aos
poucos para todos os profissionais que atuam em
outros locais da Secretaria
de Educação.
“A Educação é um organismo vivo que precisa da
(pré) disposição de todos
os envolvidos. É necessário que a empatia, a qualificação e a esperança estejam vivas em cada um para
que faça sentido ao tocar
as vidas daqueles com os
quais se relaciona”, disse
a secretária de Educação,
Luciana Ferreira. “Sabendo que a humanização é
um dos sustentáculos da
gestão integrada do Dr.
Isael e por corroborarmos
com esse preceito, promovemos ações desta natureza como forma de reconhecer e valorizar nossos
profissionais”, completou
a secretária.

Sebrae-SP oferece 264
vagas para programa
gratuito de inovação no
Vale do Paraíba e
Litoral Norte

O Sebrae está com inscrições abertas para o 4º ciclo
do Programa Brasil Mais.
Ao todo são 6,6 mil vagas
em todo o Estado de SP.
Para a região do Vale do
Paraíba e Litoral Norte são
374 vagas. Para participar
é preciso ser ME (microempresas) ou EPP (Empresas de Pequeno Porte).
As inscrições gratuitas
podem ser feitas pelo site
https://brasilmais.economia.gov.br até o dia 14 de
novembro. Mais informações pelo telefone 0800
570 0800.
O Programa Brasil Mais é
uma iniciativa do Governo
Federal em parceria com
o Sebrae, Senai e Agência
Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI),
que visa aumentar a produtividade e competitividade das micro e pequenas
empresas brasileiras.

Empreendedores e empreendedoras que participam do programa recebem o acompanhamento
de um(a) agente de local
de inovação gratuitamente
que faz diagnóstico inicial
e traça um plano de inovação para o negócio. “As
empresas participantes do
Programa Brasil recebem
acompanhando personalizado e são incentivadas
a implantar melhorias
práticas que refletem na
gestão do negócio, no relacionamento com parceiros e fornecedores e movimentam toda a cadeia
de inovação dentro de sua
área de atuação”, explica
Adriano Nakamura, gestor
estadual do programa.
Benefícios para as micro e
pequenas empresas:
Um estudo feito pelo Sebrae, a partir do acompanhamento de quase cinco

mil empresas que introduziram inovação e melhorias no processo de gestão,
mostrou que, em média,
esses pequenos negócios
tiveram um aumento de
52% de produtividade e
um incremento de 18% no
faturamento. As empresas
monitoradas fizeram parte
do ciclo anterior do Programa Brasil Mais.
No Estado de SP, mais de
17 mil empresas já participaram do Programa. A
maioria delas do setor de
serviços (44%), seguido
pelo Comércio (43%). Entre as principais melhorias
apontadas estão a produtividade da empresa, gestão
de indicadores, aplicação
de ferramentas para inovação, interação com o
ecossistema de inovação
e inovação em processos,
produtos/serviços e métodos de marketing.

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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Pinda abre inscrições para terceira etapa
do Circuito Corrida de Rua na
segunda-feira

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio
da Semelp (Secretaria de
Esportes e Lazer de Pindamonhangaba), vai abrir
inscrições para a terceira
etapa do Circuito Corrida
de Rua na segunda-feira
(dia 8).
Entre os dias 8 e 10 de novembro as inscrições serão
para as pessoas que participaram da segunda etapa
(24 de outubro). Nos dias
11 e 12 de novembro serão
aceitas inscrições dos que
não estiveram na segunda
etapa.
A Secretaria de Esportes
informa que o número de
vagas é limitado e, por

isso, pode suspender as
inscrições assim que atingir a capacidade máxima
de 500 participantes.
As pessoas que correram
na segunda etapa precisam
apenas ir até o Centro de
Treinamento Luiz Caloi,
das 14h30 às 18 horas, e
confirmar a inscrição para
terceira etapa, que será realizada dia 21 de novembro no Parque da Cidade,
das 7 às 11 horas.
Quem não participou da
etapa anterior deve levar
RG, CPF e comprovante
de vacinação contra Covid-19.
A corrida acontece dentro
do Parque da Cidade, com

4,9 km de percurso. Não
haverá largada para todos.
As largadas serão livres –
assim cada pessoa corre
no horário que achar melhor e também evita aglomeração.
A corrida será dividida em
sete categorias, todas para
participantes acima de 18
anos: juvenil, adulto, máster, veterano 1, veterano
2, veteraníssimo 1 e veteraníssimo 2. Em virtude
da corrida, o Parque da Cidade permanecerá fechado até as 12 horas para a
realização da prova. Após
o encerramento da prova,
o Parque reabrirá para os
munícipes.

Inscrições para vestibulinho da ETEC seguem
abertas até 30 de novembro
Veja as vagas disponíveis na Etec Machado de Assis de Caçapava:

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).

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.

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

Praça da Bíblia recebe
inscrições para castração
de cães e gatos neste
sábado (6)

Pindamonhangaba recebe,
no dia 13 de novembro,
uma grande ação para castração de cães e gatos. As
inscrições serão realizadas
neste sábado (6), na Praça
da Bíblia, das 8h30 às 12h.
A entrega das Senhas será
a partir das 8 horas e não
será entregue para terceiros. Após a inscrição, a cirurgia ocorrerá no sábado
seguinte, dia 13 de novembro no mesmo local, sendo
os cães a partir das 7h30 e
gatos a partir das 13h.
Para realizar a inscrição, a
pessoa deve levar o comprovante de residência e
o RG, a preferência é de
quem tem o Cadastro Único. São 100 vagas para
gatos e 50 vagas para cães
(50% para fêmea e 50%
para macho), o animal não

precisa ter raça definida.
Serão castrados animais
entre 6 meses e 7 anos de
idade, só poderá ser castrado um animal por família.
A ação será realizada
através do requerimento 2532/2021, que o vereador professor Felipe
Guimarães encaminhou
ao deputado estadual Rodrigo Gambale, que atendeu a solicitação. O que
a ONG GAARI oferece:
Informações pós operatório e acompanhamento via
WhatsApp; Medicamentos pós operatório (Antibiótico, Anti-inflamatórios
e pomada cicatrizante).
O proprietário do animal
precisa assinar termo de
responsabilidade; Levar o
animal com 8h em jejum
completo; Ter colar ou co-

lete cirúrgico para o pós
operatório (proteção necessária para não abrir os
pontos).
O prefeito Dr. Isael Domingues agradece o deputado pelo apoio nessas
ações, que estão vindo ao
encontro das iniciativas já
desenvolvidas pela Prefeitura no município. “Nosso
agradecimento ao deputado Rodrigo Gambale pelo
apoio à causa animal em
nossa cidade. Isso vem somar ao nosso programa de
castrações, que já realizou
mil castrações em cães e
gatos nos diversos bairros
da cidade somente neste
ano, e a todos os esforços
que temos feito por essa
causa. Todas as iniciativas
são muito bem-vindas”,
afirmou.
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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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Ilhabela deixará a
obrigatoriedade de
máscaras em locais
abertos e sem
aglomeração

O Prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci anunciou
nesta sexta-feira (5), que
na próxima semana publicará um decreto extinguindo a obrigatoriedade
do uso de máscaras em
locais abertos e sem aglomerações. Para Colucci,
as ações da administração no enfrentamento da
Covid-19 são positivas e
permite o novo avanço.
“As pessoas nas ruas já
não tem usado as máscaras com a mesma frequência, pois sabem que a
pandemia na cidade está
controlada: 92% da população está vacinada com a
primeira dose da vacina e
82% com a segunda dose.
A última morte pela doença foi no mês de setembro., além disso, são mais
de 40 dias sem internações
pelo coronavírus”, disse
o prefeito. O decreto será
publicado assim que o Co-

mitê de Enfrentamento da
Covid-19, analisar os dados referente a pandemia e
apresentá-los ao Ministério Público. “Ilhabela está
entre as três cidades, com
mais de 30 mil habitantes,
que mais vacinou no Estado de São Paulo e a que
menos registrou morte per
capita pela doença no Brasil”, destacou o prefeito.
Após a extinção do uso de
máscaras, a previsão é que
em dezembro o município
promova o descredenciamento SUS dos leitos Covid do Hospital Municipal
Mario Covas Júnior e desative a enfermaria (não
Covid) instalada na Unidade do CAPS.
“Com a desativação dos
leitos de Covid, tanto enfermaria como UTI, o
Hospital Municipal voltará a 100% da normalidade e de sua capacidade de
atendimento e de cirurgias

eletivas. Não é correto recebermos por esses leitos
sem necessidade, temos
confiança nas nossas ações
e os números são favoráveis”, explicou Colucci.
Temporada de verão
Com o avanço da retomada econômica e das ações
rumo a pós-pandemia, o
prefeito prevê também a
normalidade em 100%
para a temporada de verão.
“Vivemos do turismo, é
a nossa indústria, o que
gera emprego e renda para
a nossa população. Voltar
a normalidade é oferecer
aos nossos visitantes, o
que eles deixaram de aproveitar nesses últimos dois
anos. O normal está cada
vez mais próximo de ser
alcançado aqui em Ilhabela, é isso que esperamos
oferecer junto com todas
as belezas e encantos da
nossa cidade”, finalizou o
prefeito Toninho Colucci.

Prefeitura de Ilhabela
reinaugura Centro de Apoio
ao Idoso na região sul após
20 meses desativado

A Prefeitura de Ilhabela
reinaugura na próxima segunda-feira (8/11), às 17h,
o Centro de Apoio ao Idoso “Benedito Jorge do Vale
Júnior – Sr. Badito”, localizado na praia do Curral.
Após 20 meses desativado, o local volta a ser
destinado ao atendimento de idosos da região sul
do município nos mesmos
moldes da unidade existente na Barra Velha.

O objetivo da unidade é
promover a reintegração
social com o atendimento coletivo de proteção e
acolhimento em período
diurno, com atividades
físicas, recreativas e oficinas culturais.
Além de promover o acolhimento, o Centro de
Apoio ao Idoso vai oferecer proteção e convivência para pessoas com mais
de 60 anos e de baixa ren-

da, cujas famílias não possuem condições de prover
cuidados durante o dia.
O atendimento será de forma integral, com alimentação, higiene pessoal, cultura e recreação, num espaço
com acessibilidade.
O Centro de Apoio ao Idoso “Benedito Jorge do Vale
Júnior” está localizado na
Avenida José Pacheco do
Nascimento, 7.570, Curral.

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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Pescadores de
Ilhabela recebem
carteirinha e
certificação da
APA Marinha

No intuito de fortalecer e
identificar os pescadores
e proprietários de petrechos cercos flutuantes,
a Área de Proteção Ambiental Marinha Litoral
Norte (APAMLN) fez a
entrega na última quinta-feira (4/11), na Colônia
dos Pescadores Z06, em
Ilhabela, de carteirinhas de
cadastro e certificados de
“nada a opor” da Marinha
do Brasil a 49 pescadores
locais.
De
acordo
com
a
APAMLN, estes pescadores merecem ser reconhecidos como guardiões de
conhecimento centenário,
cuja prática representa a
mais fiel relação do homem com o mar, além deste petrecho ser considerado
um dos mais sustentáveis
dentre as diversas artes de
pesca artesanal.

“A chegada e permanência
na região desta atividade,
que tem sustentando há
mais de 100 anos diversas famílias, merece ser
reconhecida oficialmente
e resguardada a quem é
de direito, garantida sua
continuidade, em seu território e maretório”, destacou a nota enviada pela
APAMLN.
Estiveram presentes na
cerimônia de entrega o
biólogo Marcio José dos
Santos, da APAMLN; Diego Hernandes Laranja, diretor adjunto da Fundação
Florestal; Benedita Aparecida Leite Costa, “Dona
Ditinha”, presidente da
Colônia dos Pescadores
de Ilhabela Z06; Cristiano
Fernandes, da Secretaria
de Meio Ambiente de Ilhabela; e a gestora do Parque
Estadual de Ilhabela, Ma-

ria Inez Fazzini.
Sobre os cercos flutuantes
O cerco flutuante é um petrecho de pesca introduzido no Brasil por japoneses
na década de 1920 e que
continua sendo utilizado
por caiçaras, no interior
da APA Marinha Litoral
Norte. Essa arte de pesca é responsável por uma
das pescarias mais sustentáveis ambientalmente
em função de seu método
passivo, em que o peixe
permanece vivo dentro da
armadilha sem emalhar,
até o momento da despesca. Isto torna seletiva a
pescaria, permitindo a soltura dos peixes que não
apresentam valor comercial, que não são alvo de
consumo, que estejam em
época de defeso ou, ainda,
que sejam ameaçados de
extinção.

O Centro Cultural da Vila
recebe a partir desta sexta-feira (5/11), às 19h, na
Sala 3, a exposição de encerramento das Oficinas
Culturais de Artes Plásticas 2021 da Prefeitura de
Ilhabela.
Serão apresentadas 65
obras dos 40 alunos participantes em 2021 nas categorias desenho, pintura,
mosaico e xilogravura, sob
orientação das monitoras
Gicélia Marques e Laís
Helena.

“Retornamos as Oficinas
Culturais em junho deste
ano, observando as normas de distanciamento social, portanto, com um número menor de alunos por
turma. Mas, apesar dessa
redução, nosso retorno foi
muito importante para os
antigos e novos alunos,
que encontram nas salas
de aula das Oficinas Culturais da Fundaci, um espaço de socialização, amizade,
desenvolvimento
cultural e artístico. A arte

estimula a criatividade, superação e cura”, declarou a
monitora Gicélia Marques.
A exposição vai funcionar
de segunda a quarta-feira
(das 9h às 18h) e de quinta
a domingo (das 9h às 21h).
O Centro Cultural da Vila
fica na Rua da Padroeira,
n° 140, Centro (Vila).
As Oficinas Culturais de
Ilhabela são promovidas
pela Prefeitura de Ilhabela, por meio da Secretaria
de Cultura e Fundação de
Arte e Cultura de Ilhabela.

O Campeonato Sul-Americano da classe Star 2021
será realizado de 12 a 15
de novembro, no Yacht
Club de Ilhabela (YCI).
Mais de 30 velejadores
estão confirmados, entre
eles, o maior medalhista
olímpico do País, Robert
Scheidt.
As regatas terão também
outros campeões mundiais e representantes em
Tóquio 2020 como Jorge
Zarif e Henrique Haddad.
O bicampeão olímpico Robert Scheidt volta à classe
depois de dois anos. Não
disputava regatas da categoria desde o Campeonato Europeu de 2019. Com
duas medalhas olímpicas

no Star e três títulos mundiais, o maior medalhista
do País espera se divertir
nesse retorno.
”Estou bastante animado em velejar com esse
barco, que eu adoro, ainda mais em Ilhabela. Vou
correr com o Ubiratan
Matos, que me convidou,
e vai ser uma experiência
nova. Nunca velejamos
juntos e teremos alguns
dias antes do Sul-Americano para nos entrosar”,
disse Robert Scheidt.
A última conquista do
bicampeão olímpico no
Sul-Americano de Star foi
em 2018, no Rio de Janeiro (RJ), ao lado de Arthur
Lopes.

“Estamos muito felizes em
receber uma competição
com importantes nomes
da vela mundial. Somos a
Capital Nacional da Vela
e voltarmos a receber os
eventos dessa modalidade
tem um significado enorme, seja para incentivar a
nova geração, como para
movimentar a economia
local”, disse o Prefeito de
Ilhabela, Toninho Colucci.
O Campeonato Sul-Americano da classe Star 2021
é organizado pelo Yacht
Club de Ilhabela, em parceria com a Prefeitura de
Ilhabela. O patrocínio oficial é da Mitsubishi e o
apoio é da cervejaria Madalena.

Artistas plásticos das oficinas
culturais expõem suas obras no
Centro Cultural da Vila

Sul-Americano da
Classe Star em
Ilhabela terá
presença de Robert
Scheidt

