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Secretaria de Saúde de 
Pinda presta homenagem 
aos agentes comunitários 

de saúde e agentes do 
controle de vetores

go desta semana. A ação 
faz referência ao dia 4 de 
outubro, data que cele-
bra o dia dos agentes. A 
equipe de saúde montou 
um estande para distribuir 
brindes oferecidos pelo 

Shopping Pátio Pinda em 
forma de reconhecimento 
ao trabalho dos agentes. 
O agraciamento ocorre 
de 5 a 7 de outubro, das 
10h30 às 14h30 no Sho-
pping.

A Secretaria de Saúde da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está prestando 
homenagem aos agentes 
comunitários de saúde e 
agentes do controle de ve-
tores do município ao lon-

GCM colabora com Polícia Civil 
na identificação de suposto 

autor de homicídio

to, que se encontrava num 
imóvel abandonado na Av. 
Nossa Senhora do Bom 
Sucesso.
Em diligência no local, o 
suspeito que apresenta-
va sinais de briga em seu 
corpo, foi localizado numa 
casebre ao fundo do imó-
vel e ao ser indagado in-
formou que brigou com a 
vítima, mas não confessou 
a autoria do crime. A Po-
lícia Civil adentrou ao es-
paço e encontrou vestígios 
de que o suposto crime 
possa ter sido cometido 
neste local.
A perícia foi chamada para 
o trabalho científico e o 
suspeito foi conduzido ao 
Pronto Socorro Municipal 
e em seguida ao 1º Distrito 
Policial onde permaneceu 
à disposição da polícia 
judiciária. Para o coman-
dante da GCM em Pinda, 
Sandro Alvarenga, a atua-
ção mostra a importância 
da integração das forças 
policiais no município. 

“O trabalho da GCM hoje 
tem um novo perfil, dei-
xando de ser uma guarda 
patrimonial, até mesmo 
em virtude da tecnolo-
gia de câmeras e alarmes 
disponível nos prédios 
públicos, passando para 
uma ação mais efetiva, 
atuando nas ruas com a 
PM e a Civil. Buscamos 
num primeiro momento 
coibir os delitos e crimes 
e num segundo momento, 
ajudamos na investigação 
e identificação para que os 
autores possam ser penali-
zados pela prática cometi-
da”, ressaltou Sandro.
O secretário de Seguran-
ça Fabrício Pereira cum-
primentou a atuação dos 
agentes. “Parabenizamos 
nossos GCMs que se mos-
traram proativos e agrade-
cemos ao prefeito Dr. Isael 
pela estrutura dada ao nos-
so trabalho, a qual preten-
demos ampliar e melhorar 
para atender nossa popu-
lação”, afirmou Fabrício.

A Guarda Civil Metropoli-
tana (GCM) prestou apoio 
na última terça-feira (5) à 
Polícia Civil com objetivo 
de esclarecer a autoria de 
um homicídio em Pinda-
monhangaba. Na manhã 
de segunda-feira (4) o cor-
po de um homem cortado 
ao meio foi encontrado 
por um trabalhador rural 
na Estrada do Tanque.
O corpo, que não tinha 
sinais de decomposição 
avançado e estava enro-
lado em cobertores, tinha 
cortes no rosto e o tronco 
foi totalmente cortado. A 
vítima aparentava ter entre 
30 a 40 anos, vestia calça 
jeans, camiseta e tinha os 
cabelos raspados.
Com o início do trabalho 
investigativo pela Polícia 
Civil, através dos inves-
tigadores Carlos, Igor e 
Beto, e as trocas de infor-
mações em conversas com 
os agentes GCMs Evaldo, 
Mateus e Felipe, foi pos-
sível chegar até o suspei-

num “rolo”. Simultanea-
mente, os GCMs soube-
ram pela Polícia Militar 
da ocorrência de furto de 
duas bicicletas no bairro 
do Mombaça. A vítima 
imediatamente compare-
ceu ao local onde o indi-
víduo havia sido detido, 
reconhecendo as bicicletas 
como sendo de sua pro-
priedade, comprovando 
com a apresentação de 
imagens em seu aparelho 
celular. Diante das evidên-
cias, o suspeito mudou sua 
versão e informou ter ad-
quirido as bicicletas de um 
“nóia” por R$ 200,00. O 
acusado do furto recebeu 
voz de prisão e foi encami-
nhado ao plantão policial, 
onde a vítima também 
compareceu para lavrar 
o boletim de ocorrência. 
A ocorrência contou com 
a participação do Cb PM 
Queiroz, que integrado no 

CSI participou do moni-
toramento e recebimento 
das informações pela Po-
lícia Militar, bem como 
dos GCMs Denilson, João 
Paulo, Alex e Feitosa.
Nas redes sociais, fami-
liares da vítima reconhe-
ceram a eficiência do mo-
nitoramento e agilidade 
policial na recuperação 
dos produtos do furto. 
“Hoje, às 3h40, entraram 
em casa e levaram duas 
bicicletas. Ouvi barulho 
e o cachorro latiu muito, 
logo acionei a Polícia Mi-
litar. Quem fez toda abor-
dagem e monitoramento 
pelas câmeras foi a Guar-
da Municipal - GCM e PM 
que estão de parabéns pela 
eficiência e agilidade, pois 
em menos de 20 minutos 
encontraram as bicicletas. 
Deixo aqui meu agradeci-
mento e alerta”, afirmou 
Carolina Koga.

Mais uma ação criminosa 
foi flagrada pelas câme-
ras de monitoramento do 
Centro de Segurança In-
tegrada (CSI) da Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
ocasionando a prisão em 
flagrante do autor.
Na madrugada desta quar-
ta-feira (6) os GCMs An-
tônio Marcos e Valério 
receberam um chamado 
do CSI relatando o ato 
suspeito em que um indi-
víduo empurrava duas bi-
cicletas nas proximidades 
da subestação da Sabesp. 
Pelo horário avançado, os 
GCMs realizaram patru-
lhamento e encontraram 
a pessoa identificada em-
purrando duas bicicletas.
Durante a abordagem, re-
alizada nas imediações 
do Bosque da Princesa, o 
indivíduo alegou que uma 
bicicleta seria do seu ir-
mão e a outra adquirida 

Câmeras do CSI de Pinda identificam furto 
de bicicletas e acusado é preso em 

flagrante

Prefeitura de Caçapava 
anuncia instalação de 

indústria em Caçapava com 
geração de 150 vagas

área com mais de 22 mil 
metros quadrados e pro-
duzir, inicialmente, para-
-choques para automóveis 
para atender montadoras 
da região do Vale do Pa-
raíba. A previsão é que as 
operações tenham início 
no primeiro semestre de 
2022, segundo informou o 
presidente da companhia.
As instalações, segundo 
Silvestri, serão uma das 
mais modernas do país, 
com elevada capacidade 
de injeção e pintura. “Ini-
ciaremos as operações 
com máquinas injetoras, 
uma cabine de pintura au-
tomática e dispositivos de 
montagem e sequencia-
mento de para-choques”, 
informou o presidente.

A previsão é que 150 co-
laboradores trabalhem 
nas instalações, que ainda 
contará com laboratórios 
e área para tratamento de 
resíduos. Durante a ceri-
mônia de anúncio, o pre-
sidente da empresa falou 
que a escolha do muni-
cípio se deve, principal-
mente, a fatores como a 
localização e a logística, 
além da região concentrar 
empresas de alta tecnolo-
gia e disponibilizar mão 
de obra qualificada para o 
quadro de funcionários.
Esta será a quarta unida-
de operacional da Plascar, 
aumentando a capacidade 
produtiva atual das fábri-
cas de Jundiaí, Betim e 
Varginha.

A nova fábrica irá produ-
zir e pintar para-choques 
para montadoras de auto-
móveis no Vale do Paraíba
A Prefeitura de Caçapava 
anunciou na manhã desta 
quarta-feira, 6 de outu-
bro, a instalação de uma 
unidade da Plascar Parti-
cipações Industriais S.A., 
indústria que atua no de-
senvolvimento de peças 
para veículos automoti-
vos. O anúncio foi feito 
durante uma coletiva de 
imprensa que contou com 
a presença do presidente 
da empresa, Paulo Silves-
tri, da Prefeita, de Secre-
tários Municipais, repre-
sentantes do Legislativo e 
imprensa. A nova unidade 
da empresa irá ocupar uma 
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EXPEDIENTE

Ilhabela será cenário do programa Master Chef na 
próxima semana

primeiros programas culi-
nários da televisão brasi-
leira e estar em Ilhabela 
nos dá uma visibilidade 
grande, importante neste 
momento que estamos re-
tomando a economia e es-
perando os turistas”, disse.
A etapa em Ilhabela é uma 
ação de publicidade para 
divulgar as belezas do mu-
nicípio, ainda mais com 
a crescente dos destinos 
nacionais neste momento 
da pandemia causada pela 
Covid-19.
“Desde o início da gestão, 
estamos desenvolvendo 
campanhas para atrair o 
turismo de qualidade. O 
Master Chef Brasil é uma 
delas. Além das belezas 
naturais da cidade temos 
diversos restaurantes dedi-
cados a alta gastronomia, 
que atrai turistas que bus-

cam sofisticação e sabores 
diferenciados”.
Entre outras campanhas 
para a retomada econô-
mica, o município se con-
solidou como o paraíso 
do Home-Office, com o 
Anywhere Office (traba-
lho em qualquer lugar), 
que movimentou os meios 
de hospedagem para pes-
soas que optaram por um 
“escritório na praia”.
Sobre o Master Chef Brasil     
O reality show culinário 
está em sua 8ª temporada, 
que contou inicialmente 
com 22 participantes, que 
elaboram pratos, que pre-
cisam conquistar o pala-
dar e os olhos dos jurados: 
Érick Jacquin; Henrique 
Fogaça e Helena Rizzo. O 
programa tem como apre-
sentadora Ana Paula Pa-
drão.

É hora de ficar com água 
na boca! Isso porque na 
próxima terça-feira (12), 
a partir das 22h30, na TV 
Bandeirantes (Band) le-
vará ao ar duas provas do 
programa Master Chef 
Brasil, que tiveram como 
cenário a nossa amada 
Ilhabela.
O programa, que é trans-
mitido pela emissora em 
todo Brasil, foi gravado no 
mês de agosto, na praia do 
Siriúba, Região Norte do 
arquipélago. É a primeira 
vez que o programa será 
fora da cozinha do estúdio.
Para o prefeito Toninho 
Colucci, é mais uma gran-
de ação da retomada eco-
nômica do município, 
divulgando e levando o 
nome de Ilhabela para to-
dos os cantos do país. “”O 
Master Chef foi um dos 

Ubatuba abre 30 vagas 
para curso de ajuste e 
reforma de roupa na 

Unidade Móvel do Senai

preendedores individuais 
(MEI) ou potenciais em-
preendedores. É neces-
sário ter, no mínimo, 18 
anos, ser alfabetizado e ter 
noções de costura. 
O objetivo é desenvolver 
competências técnicas 
operacionais de costura 
para ajuste de roupas, de 
acordo com procedimen-
tos técnicos, normas am-
bientais de saúde e segu-
rança. 
Serão abordadas técnicas 
de costura e preparação de 
maquinário, ajuste de cin-
tura em calça ou saia, exe-
cução de barra simples em 
saia, ou calça ou vestido, 
execução de barra de len-
çol, ajuste comprimento e 
fixação de barra original 
em calça jeans, bem como 
técnica para desmanchar 
e substituir zíper de calça 
ou saia com braguilha. A 
carga horária é de 28 ho-

ras, com duas turmas de 
15 pessoas (tarde e noite), 
com previsão de início no 
dia 19 de outubro.
As inscrições devem ser 
feitas na Secretaria de 
Assistência Social, locali-
zado na Rua Paraná, 375, 
Centro, munido de RG, 
CPF e carteira de trabalho 
de 06 a 08 de outubro, das 
14h às 16h30.
As vagas serão preenchi-
das conforme ordem de 
inscrição, porém priori-
zando pessoas em situação 
de desemprego e que ainda 
não tenham participado de 
nenhum curso da Unidade 
Móvel do Senai. 
Excedendo o número de 
vagas, será criada uma lis-
ta de espera a ser absorvi-
da em cursos futuros. 
Para mais informações en-
trar em contato pelo tele-
fone: (12) 3834-3516 ou 
3508.

A Prefeitura de Ubatuba, 
por meio da Secretaria de 
Assistência Social, abrirá 
vagas para curso gratuito 
de qualificação profissio-
nal na área de ajuste e re-
forma de roupas.
A capacitação é realiza-
da em parceria com o Se-
nai – Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial 
(SENAI), o Sebrae – Ser-
viço de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas do 
Estado de São Paulo, e a 
Sabe – Sociedade Amigos 
do Bairro Estufa. 
As aulas são ministradas 
na Escola Móvel de Con-
fecção Industrial do Senai, 
que conta com equipa-
mentos de uma escola fixa 
instalados dentro de um 
semirreboque (caminhão) 
instalado na sede da Sabe, 
na Estufa II. O curso de 
ajuste e reforma de roupas 
é voltado para microem-

Combate à dengue: 
Prefeitura de Ilhabela lança 

Campanha “Descarte 
Correto de Pneus”

apoio do Aterro Sanitário, 
a campanha será de cons-
cientização para descarte 
correto em todas as ofici-
nas e borracharias do mu-
nicípio. O ponto de coleta 
será a Praça Alan Kardec, 
na Barra Velha, e os agen-
tes de endemias estarão à 
disposição nos dias 7, 8 e 9 
de outubro, das 8h às 16h, 
recolhendo pneus sem ser-

ventia. Vale lembrar que 
os pneus podem ser entre-
gues no Aterro Sanitário 
Municipal, localizado na 
rua Pedro Vieira, S/N, na 
Água Branca, sempre de 
segunda a quinta-feira, das 
8h às 16h, e na sexta-feira, 
das 8h às 12h. Em caso de 
dúvidas fale com o Con-
trole de Vetores de Ilhabe-
la: (12) 3896-9234.

Estimular o descarte cor-
reto de pneus e possíveis 
criadouros do Aedes Ae-
gypt é o objetivo desta 
campanha A Prefeitura de 
Ilhabela lança oficialmen-
te a Campanha “Descarte 
Correto de Pneus” no com-
bate ao mosquito da den-
gue. Lançada pela Secre-
taria de Saúde, através do 
Controle de Vetores e com 

Festa das Crianças em Ilhabela 
terá como atração 
“Mundo de Kaboo”

Kaboo é o guardião da 
imaginação e principal 
responsável pelo Livro 
Mágico. 
Ele veio da Constelação 
de Tin-ti-rim e é apaixo-
nado pela natureza. Adora 
cantar, brincar e se diver-
tir, mas também é muito 
responsável, pronto para 
ajudar o próximo.
A Festa das Crianças 2021 

terá ainda comes e bebes, 
além da distribuição de 
brinquedos para os alunos 
das escolas municipais. 
Para retirar o brinquedo, 
será necessário apresentar 
um voucher que será en-
tregue pelas escolas muni-
cipais.
 O evento seguirá todos os 
protocolos sanitários de 
combate à Covid-19.

A Prefeitura de Ilhabela 
realiza na próxima terça-
-feira (12/10) a Festa das 
Crianças 2021, das 13h às 
16h no PEII (Polo de Edu-
cação Integrada de Ilhabe-
la), na Barra Velha.
E uma das atrações será a 
apresentação do show cul-
tural “Mundo de Kaboo”, 
que faz sucesso com os 
pequenos. O personagem 



página 3A Gazeta dos Municípios06 Outubro de 2021

Remo do monumento 
do Caiçara de Ubatuba 

vira obra de arte

para pintar junto e é o que 
estamos fazendo”, com-
partilhou.
Tiano ainda disse que a 
execução da pintura levou 
cerca de uma semana. A 
arte do remo foi finaliza-
da nesta quarta-feira, 06, 
e, agora aguarda apenas 
a aplicação de resina para 
conservação. É necessá-
rio esperar a tinta secar 
e, também, contar com a 
ajuda meteorológica. A 
entrega oficial acontecerá 
no dia do aniversário da 
cidade, celebrado em 28 
de outubro.
“A ideia é oferecer a in-
tervenção no remo como 
um presente para Ubatuba. 
Essa é a proposta”, desta-
cou o artista.
Significado
Tiano compartilhou um 
pouco do sentimento e do 
significado da ação.
“Essa estátua foi feita para 
todos os caiçaras. Não se 
restringe somente a minha 
família. Meu pai sempre 
fala que meu avô foi um 
pescador lendário da Boca 
da Barra. Era contador de 
histórias, coveiro e pa-
deiro – uma peça emble-
mática da cultura caiçara. 
Ficamos honrados com o 
convite para a intervenção 
ter sido feito para nós, que 
somos da família dele. É 
bom destacar que a escul-
tura foi feita por um outro 
artista. 
A gente fica feliz em saber 
que isso fortalece mais a 
cultura caiçara da nossa 
cidade, bem na entrada (de 
Ubatuba). É mostrar como 
a nossa cultura sobrevive”.
Mais sobre Tiano
O artista é bem conhecido 
na cidade: além de possuir 

um ateliê, pois é professor 
de artes  formado pela Es-
cola Panamericana de Arte 
e Design de São Paulo, é 
referência de irreverência 
no modo de pintar – que já 
lhe rendeu várias premia-
ções nos Salões Ubatuba 
de Belas Artes; sua traje-
tória ainda é marcada pe-
las intervenções artísticas 
espalhadas pela cidade, 
como pontos de ônibus 
(alguns pintados também 
em parceria com outros 
artista e o coletivo Néctar 
Caiçara) e o totem/letrei-
ro de Ubatuba que fica no 
Píer Comodoro Magalhães 
– do qual também partici-
pou da pintura.
Suas “obras” mais recen-
tes foram a personalização 
de um carro de uma loja 
de tintas e, destacando os 
monumentos da cidade, a 
revitalização da estátua de 
São Pedro localizada no 
mirante da região central.
Zé Capão
José Vieira Mendes, mais 
conhecido pelo apelido 
de Zé Capão, nasceu em 
Ubatuba, em 19 de mar-
ço de 1912, e faleceu em 
04 de março de 1974. Foi 
funcionário público muni-
cipal, pescador e carnava-
lesco.
“Não tive a felicidade de 
conhecer meu avô, que fa-
leceu dois anos antes de eu 
nascer. 
Mas conheci minha avó, 
que me contava muitas 
histórias. Ele vivia da pes-
ca, vendendo o peixe dele 
com um carrinho de mão 
de madeira.  Eles mora-
vam no centro da cidade, 
então, tem muita história 
boa. É isso mesmo que fa-
lam dele”, finalizou Tiano.

 Quem chega a Ubatuba e 
percorre a rodovia Oswal-
do Cruz sentido centro, 
logo se depara com o trevo 
que dá acesso às regiões 
norte, sul e central do mu-
nicípio. Nele, é impossível 
não notar a grande estátua 
de um caiçara e seu remo 
dando às boas-vidas à Ca-
pital do Surfe. Conhecido 
como Zé Capão, o monu-
mento é uma homenagem 
à comunidade caiçara, 
representada por um dos 
seus:  José Vieira Mendes, 
a quem foi dado tal apeli-
do. Além de pescador, ele 
foi funcionário público do 
município dentre outras 
tantas histórias contadas 
por antigos amigos e co-
nhecidos. Intervenção. 
Após passar por uma hi-
gienização, a estátua ga-
nha um toque especial: o 
remo que ele mantém nas 
mãos está recebendo uma 
pintura, que também é re-
presentação do artesanato 
tradicional na cidade. O 
responsável pela arte é o 
neto do homenageado: o 
skatista e artista plástico, 
Cristiano Vieira Mendes 
–o “Tiano”, em conjunto 
com seu pai, Waldir Vieira 
Mendes – conhecido como 
D’Águas. A ação está 
acontecendo com o apoio 
da Fundação de Arte e 
Cultura de Ubatuba – Fun-
dart e de um empresário 
local de uma loja de tintas.
“Em uma conversa com 
o presidente da Fundart, 
Gady Gonzalez, surgiu a 
ideia de iniciar a fazer a 
pintura do remo do pes-
cador. Como a história do 
remo tem a ver com meu 
pai e a memória dos meus 
avós, sugeri a chamá-lo 

A reunião teve um mo-
mento de esclarecimentos 
sobre as regularizações 
fundiárias em andamento. 
A secretária de Habitação 
explicou que processos de 
regularização não liberam 
seus beneficiados de res-
peitar as determinações 
ambientais.
Entre as preocupações 
levantadas estão o proce-
dimento em relação às in-
vasões que acontecem em 
áreas particulares ou da 
Secretaria do Patrimônio 
da União (SPU), sobre as 
quais a prefeitura não tem 
gestão. Foi relatado que o 
grupo intersetorial já está 
em contato com o MPF 
em relação às terras da 
União e também irá solici-
tar posicionamento do Mi-
nistério Público Estadual 
em relação a invasões em 
áreas particulares.
Outro tema debatido foi a 
preocupação com o aspec-
to social e a falta de mo-
radia para a população que 
vive em áreas de ocupação 
não passíveis de regulari-
zação, loteamentos que fo-
ram parcelados e vendidos 
irregularmente.
Apoio do Inpe no monito-
ramento Também foi dado 
informe sobre o monitora-
mento das áreas invadidas, 
que se tornou mais ágil 

graças à parceria com o 
Instituto Nacional de Pes-
quisas Espaciais (Inpe), 
que produz imagens atua-
lizadas a cada cinco dias.
Para articular e otimizar o 
trabalho das equipes tanto 
da Prefeitura quanto da 
polícia, foi proposto defi-
nir um dia fixo da semana 
para as ações de demoli-
ção articulando a Polícia 
Militar, Polícia Ambiental 
e Polícia Civil, além da 
Guarda Civil Municipal, 
utilizando como base as 
informações obtidas pelo 
satélite.
Outra proposta foi a de fa-
zer um trabalho piloto em 
uma área específica, como 
o Sesmaria, por exemplo, 
que reúne situações como 
ocupações em áreas públi-
cas e particulares e ocupa-
ções consolidadas e novas.
Ações de comunicação e 
informação sobre áreas 
passíveis ou não de regu-
larização, criação de me-
canismo denúncia sobre 
placas falas de regulariza-
ção, alinhamento de ações 
considerando os aspectos 
socioambientais e retoma-
da da análise de processos 
de regularização parados 
foram outras tarefas em 
andamento citadas pelo 
grupo de combate a inva-
sões.

O Grupo de Trabalho In-
tersetorial de Combate 
a Invasões da Prefeitu-
ra de Ubatuba se reuniu 
na manhã da terça-feira, 
5, com representantes da 
Polícia Civil, da Polícia 
Ambiental, da Polícia Mi-
litar (PM) e Guarda Civil 
Municipal (GCM) para 
dialogar sobre as ações de 
fiscalização e demolição 
de invasões de áreas pú-
blicas.
As forças de segurança 
estiveram representadas 
pelo delegado Ricardo 
Mamede, da Polícia Ci-
vil, pelo capitão Igor Hia-
ra, da Polícia Ambiental, 
pelo tenente Guilherme 
Alves Aquino, capitão do 
batalhão da PM de Ubatu-
ba, e pela comandante da 
GCM, Patrícia Ferreira do 
Amaral. Além da secretá-
ria de Habitação, Silvana 
Caccin D’Angelo, e do as-
sessor Especial de Plane-
jamento e Fomento Eco-
nômico do Gabinete da 
Prefeita, Thiago Gigliotti, 
participaram da reunião o 
secretário-adjunto de As-
sistência Social, Anderson 
Paiva, o Diretor de Gestão 
de Regularização de Nú-
cleos, Nelson Luiz de Je-
sus, e o secretário-adjun-
to de Urbanismo, Michel 
Amauri Vieira Ferreira.

Grupo de combate a invasões em 
Ubatuba debate ações conjuntas 

com forças policiais

Centro de Referência 
Animal de Ubatubapassa a 

coordenar ações de combate 
a zoonoses e castrações

los Rocha que, provisoria-
mente, cumpre expediente 
na sede da Supervisão de 
Vigilância em Saúde.
Os cadastros para castra-
ções de animais residentes 
nas regiões Sul e Oeste do 
município continuará a ser 
feito por telefone, mas as 
ligações devem ser feitas 
diretamente para o CRA: 
3833-1085, no horário das 
8 às 12 horas e das 13 às 
17 horas.
O agendamento da vacina-
ção antirrábica animal e de 
consultas para atendimen-
to clinico ambulatorial de 
cães e gatos com médico 
veterinário também conti-
nua a ser feito diretamente 
por esse telefone.
Em relação ao cadastro 
para castração em clínicas 
credenciadas, não houve 
mudança, e o cadastra-

mento continua a ser fei-
to pelo e-mail: castracao.
ubatuba@gmail.com
Para fazer a inscrição, é 
preciso ter em mãos o RG 
e CPF do tutor do ani-
mal, número do telefone 
e endereço completo, bem 
como informações sobre o 
animal: se é cão ou gato, 
cor, idade, se é macho ou 
fêmea, peso aproximado.
Atenção: o trabalho feito 
é gratuito. Nenhuma taxa 
ou contribuição é exigida 
dos munícipes já que se 
trata de uma política pú-
blica que visa a prevenção 
em saúde com o contro-
le de zoonoses. O tutor 
do animal é responsável 
por levar e buscar o ani-
mal no local de castração, 
bem como garantir que as 
orientações pré-cirúrgicas 
sejam cumpridas.

A Prefeitura de Ubatuba 
informa que, por ocasião 
da alteração da estrutura 
organizacional ocorrida 
em setembro, foi criada 
junto à Secretaria Muni-
cipal de Saúde a Diretoria 
de Bem-Estar Animal e 
Zoonoses.
Com a criação da nova di-
retoria, todas as ações de 
Zoonoses e de Bem-Estar 
Animal passam a ser com-
petência do novo setor e 
não mais da Supervisão de 
Vigilância em Saúde. Isso 
inclui: ações de castração, 
Centro de Referência Ani-
mal, Castramóvel, Centro 
de Controle de Zoono-
ses, canal de denúncia de 
maus-tratos e abandono 
de animais, além de vaci-
nação antirrábica.
A nova diretoria está sob 
responsabilidade de Car-
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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-


