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Hospital Mário Covas de 
Ilhabela promove evento: “Os 
Desafios da Comunicação não 

Violenta” e “Inteligência 
Lúdica”

rias de Saúde, Lúcia Re-
ale; de Desenvolvimento 
Econômico e do Turismo, 
Luciane Leite; de Gestão 
Financeira, Rosa de Fáti-
ma Rangel; de Educação, 
Lídia Sarmento; de Servi-
ços Urbanos, Walter Faus-
tino; da adjunta de Saúde, 
Maria Aparecida Piedade; 
da adjunta de Educação, 
Dionete Maria Bezerra 
Duarte; e do Provedor da 
Santa Casa, Eduardo Ros-
maninho.
“Tantos desafios ainda te-
mos pela frente! Foi um 
privilégio ter esses dois 
gurus para nos encorajar 
a seguir em frente, com 
leveza e dedicação”, disse 
a gerente de Enfermagem 
do Hospital Mário Covas 
Junior, Mara Celi.
“Essas palestras iniciaram 
um movimento de mudan-
ça de cultura organizacio-
nal que vamos trilhar para 
o processo de acreditação 
de nosso Hospital por um 

órgão internacional. Ser-
viu como um espaço de 
conexão para que nossa 
comunicação seja efetiva 
e eficaz”, afirmou Hen-
rique Simões, diretor do 
Hospital Mário Covas.
Os convidados
O convidado Giovanni Di 
Sarno é médico especialis-
ta em pediatria, saúde pú-
blica e administração hos-
pitalar, além de consultor 
do Centro de Estudos da 
Faculdade de Ciências 
Médicas da Santa Casa de 
São Paulo (CEALAG).
Fundada pelo ator, palha-
ço e empreendedor social 
Wellington Nogueira em 
1991, Doutores da Ale-
gria é uma organização 
da sociedade civil sem 
fins lucrativos. A associa-
ção transita pelos campos 
da saúde, da cultura e da 
assistência social e é re-
conhecida e premiada in-
ternacionalmente pelo im-
pacto de suas ações.

O médico pediatra Gio-
vanni de Sarno e o ator/pa-
lhaço Wellington Noguei-
ra (fundador do Doutores 
da Alegria) realizaram no 
Parque Municipal Fazenda 
Engenho D’Água um trei-
namento voltado aos pro-
fissionais de saúde, com os 
temas “Os Desafios da Co-
municação não Violenta” 
e “Inteligência Lúdica”. A 
iniciativa da Prefeitura de 
Ilhabela, em parceria com 
a Santa Casa de Misericór-
dia, por meio do Hospital 
Mário Covas Júnior, trou-
xe uma vivência incrível 
na prática, direcionada aos 
colaboradores que atuam 
como coordenadores e 
chefes dos mais diversos 
setores no SUS de Ilhabe-
la. O evento contou com a 
presença dos funcionários 
da Secretária de Saúde, 
Santa Casa e do Hospital, 
além de autoridades como 
o prefeito de Ilhabela, To-
ninho Colucci; as secretá-

Alunos da rede municipal de 
Ilhabelavisitam Fazenda 

Engenho D’Água
a cana-de-açúcar e produ-
ção de cachaça. Eles co-
nheceram os alambiques, 
o engenho, a casa grande 
e os jardins. As visitas na 
Fazenda Engenho D’água 
podem ser feitas de quarta 
a sexta-feira (das 10h às 
15h) e aos sábados e do-
mingos (das 10h às 18h). 
Desde o início da reaber-
tura, em 22 de setembro, 
passaram pelo local cer-
ca de 3 mil pessoas. “As 
pessoas que visitam a Fa-

zenda Engenho D’Água 
ficam encantadas com os 
materiais expostos, a roda 
d’água. É um patrimônio 
de Ilhabela que resgata-
mos e colocamos a dispo-
sição da população. Em 
breve teremos mais novi-
dades”, disse o secretário 
de Cultura, Marquinhos 
Guti. O Parque Municipal 
Fazenda Engenho D’Água 
fica na Avenida Pedro 
Paula Moraes, s/nº – En-
genho D’Água.

Alunos da Escola Munici-
pal Mércia do Nascimento 
Dias, de Ilhabela, estive-
ram visitando a Fazenda 
Engenho D’Água nesta 
quarta-feira (06/10).
Cerca de 20 alunos acom-
panhados de professores 
tiveram acesso a uma ex-
posição com 24 painéis 
contando a história da 
Fazenda. A exposição re-
trata os anos de atividades 
da Fazenda, que entre os 
principais cultivos estava 

Temporada de 
Baleias e Golfinhos 

encerra com 
número recorde de 

registros de 
jubartes

ço, Projeto Baleia à Vista e 
Viva Instituto Verde Azul. 
Foram feitos webinars 
com informações a res-
peito da biologia, hábitos 
e regras de aproximação 
para marinas, marinhei-
ros, proprietários de em-
barcações e trade turísti-
co. Trouxemos também 
a Tauassú e o Instituto 
Baleia Jubarte, grandes 
especialistas em turismo 
de observação de baleias 
que atuam na Bahia há 30 
anos, para treinar nossos 
guias e agências de re-
ceptivo por meio de aulas 
teóricas e saídas embarca-
das, afim de qualifica-los e 
formatar melhor este novo 
produto”, destaca.
No que diz respeito à edu-
cação ambiental, foram 
realizadas palestras para 
diretoras e professores da 
rede pública de ensino, 
para que possam traba-
lhar esta temática junto 
aos alunos. Em relação à 
conscientização e divul-
gação de regras de avis-
tagem, foram distribuídos 
2.000 adesivos e cartazes 
para distribuição junto ao 
público das marinas, além 
de vídeo para trabalhar nas 
redes sociais e WhatsApp. 
Foi criada ainda a Rede 
Baleia Caiçara, iniciativa 
que visa a integração en-
tre pesquisadores, poder 
público e pescadores, com 
foco na observação, troca 
de informações e fomento 
socioeconômico.
A promoção foi trabalhada 
com a criação do guia de 
bolso Baleias e Golfinhos 
de Ilhabela, com as princi-

pais informações sobre as 
espécies de cetáceos que 
ocorrem aqui e os hotspots 
de observação destes ma-
míferos. Ao todo já foram 
distribuídos mais de 5 mil 
guias. Também foi realiza-
da a exposição fotográfica 
com todas as espécies de 
baleias e golfinhos que 
ocorrem no arquipélago, 
que ficou aberta entre ju-
nho e setembro, com gran-
de sucesso de público: 
6.490 visitantes. Este pro-
duto também foi divulga-
do em painéis de rua, es-
palhados pelas principais 
vias da cidade, de norte a 
sul, a fim de estimular que 
as pessoas pudessem viver 
esta nova experiência por 
meio da contratação de 
passeios.
Para o prefeito Toninho 
Colucci, todo o trabalho 
realizado foi fundamental 
para estruturar e aprovei-
tar este verdadeiro pre-
sente da natureza. “Posso 
afirmar com toda a con-
vicção, não tem nada igual 
sendo feito na região, por 
isso Ilhabela é a capital 
da observação de baleias 
e golfinhos no Estado de 
São Paulo e um dos prin-
cipais destinos do país 
neste segmento”.
É sempre importante lem-
brar que Ilhabela se des-
taca pela diversidade de 
vida marinha, sendo qua-
tro espécies de baleias e 
sete de golfinhos. Embo-
ra a baleia-jubarte seja 
migratória, boa parte dos 
golfinhos e a baleia-tro-
pical podem ser avistados 
durante todo o ano.

Neste ano tivemos recor-
de de baleias-jubartes em 
Ilhabela. De acordo com 
o Projeto Baleia à Vista, 
foram 125 registros até o 
final de setembro, número 
50% maior que em 2020.
O ponto alto da temporada 
das jubartes em Ilhabela 
costuma ser entre maio e 
agosto, período em que 
estes grandes mamíferos 
estão passando por aqui, 
percorrendo cerca de 5 mil 
km desde a região suban-
tártica (onde se alimen-
tam) até a Bahia (onde se 
reproduzem).
Na temporada 2021 as pri-
meiras baleias se adianta-
ram e chegaram em abril, 
em maio já era relativa-
mente frequente o show 
de saltos no Canal de São 
Sebastião e em setembro 
ainda era possível se de-
parar com alguns destes 
seres fantásticos ao longo 
de nossa costa.
Para a secretária de De-
senvolvimento Econômi-
co e do Turismo, Luciane 
Leite, tivemos a melhor 
de todas as temporadas de 
baleias e golfinhos, não 
somente pela presença em 
massa das jubartes, mas 
pelo trabalho de estrutura-
ção do Turismo de Obser-
vação de Cetáceos, com 
ações focadas em educa-
ção ambiental, conscien-
tização sobre a segurança 
no avistamento, qualifi-
cação do trade turístico e 
promoção turística.
“Tudo isso foi possível 
graças ao trabalho em 
conjunto com empresá-
rios, prestadores de servi-
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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 

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

Livro D-26, FLS. nº 4, Termo nº 7476
Faço saber que pretendem se casar EDMILSON DAS CHAGAS e CLAUDIA CRISTINA SILVA DOS SANTOS, apren-
sentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é 
natural de Tremembé-SP, nascido no dia 16 de julho de 1993, de estado civil solteiro, de profissão oficial montador, residente 
e domiciliado na Rua Maria do Carmo Ribeiro, nº 2000, Casa Três, Centro, Tremembé/SP, filho de CLAUDINEI JOSÉ 
DAS CHAGAS, de 56 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 28 de dezembro de 1964 e de LUCIA HELENA 
EVANGELISTA DA FONSECA CHAGAS, de 54 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 08 de maio de 1967, 
ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. A habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 20 de abril de 1997, 
de estado civil solteira, de profissão mensalista, residente e domiciliada na Rua Maria do Carmo Ribeiro, nº 2000, Casa Três, 
Centro, Tremembé/SP, filha de CLAUDIO DOS SANTOS, falecido em Tremembé/SP na data de 09 de novembro de 2000 e 
de EDNA SILVA DOS SANTOS, de 53 anos, natural de Guaratinguetá/SP, nascida na data de 03 de setembro de 1968, resi-
dente 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. 

Livro D-26, FLS. nº 4, Termo nº 7477
Faço saber que pretendem se casar RICARDO AUGUSTO DOS SANTOS PRADO e JÉSSICA APARECIDA CELESTINO, 
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante 
é natural de Taubaté-SP, nascido no dia 06 de dezembro de 1981, de estado civil solteiro, de profissão ajudante geral, residente 
e domiciliado na Avenida Perimetral dos Iberis, nº 46, Vale das Flores, Tremembé/SP, filho de NELSON DO PRADO, faleci-
do em Taubaté/SP e de TEREZINHA SANTOS DO PRADO, natural de Virgolândia/MG, residente e domiciliada em Taubaté/
SP. A habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 22 de agosto de 1991, de estado civil solteira, de profissão do lar, 
residente e domiciliada na Avenida Perimetral dos Iberis, nº 46, Vale das Flores, Tremembé/SP, filha de NEIDE CELESTINO, 
natural de Taubaté/SP, residente e domiciliada 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. 
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AVISO DE RESULTADO ABERTURA DE PROPOSTA COMERCIAL - 
A Prefeitura Municipal de Potim torna público o resultado de abertura 
dos envelopes de Proposta Comercial referente à Tomada de Preços 
Nº 008/2021 – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-
ZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE 
PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS E REFORMAS DAS ESCO-
LAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONFORME AS ESPECIFI-
CAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. Na data de 
06/10/2021 no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, reuniu-se 
a Comissão nomeada através Portaria Nº 199/2021 e os represen-
tantes das licitantes, para julgamento dos preços apresentados. Após 
aberto o envelope chegou-se ao seguinte resultado classificatório: 1º 
COLOCADO: VALLENGE CONSULTORIA, PROJETOS E OBRAS 
LTDA, com valor total de R$ 270.600,00. Fica aberto o prazo recursal. 
Bruno C. F. Abreu – Presidente da Comissão de Licitações.

Aviso de Abertura de Diligência – Processo Administrativo Nº 
352/2021 - Tomada de Preços Nº 011/2021 – Objeto: Contratação 
de Empresa para Execução de Reforma e Ampliação do Centro 
Poliesportivo, conforme as especificações constantes do Edital e 
seus Anexos. Convocamos a empresa MARONGIO E MARONGIO 
LTDA, licitante credenciada no processo licitatório em epígrafe, a 
comprovar, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a execução dos servi-
ços prestados conforme apresentado nos atestados de capacidade 
técnica emitidos pela empresa VECTOR CONSTRUTORA, através 
de notas fiscais ou outros documentos equivalentes. Potim, 06 de 
outubro de 2021. Bruno C. F. Abreu – Presidente da Comissão de 
Licitação.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
024/2021 – No dia 06 de outubro de 2021, depois de constatada a 
regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sra. 
ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/
SP, resolve HOMOLOGAR os itens do Pregão Eletrônico Nº 024/2021, 
referente ao objeto em epígrafe, qual seja: Registro de Preços para 
Aquisição Futura e Parcelada de Uniformes, Máscaras e Acessórios, 
às empresas: CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA EPP, com va-
lor total de R$ 2.836,80; ELO TEXTIL LTDA EPP, com valor total de 
R$ 16.039,04; INDASEG CONFECÇÕES DE UNIFORMES EIRELI, 
com valor total de R$ 20.997,00;. Ficam as empresas convocadas a 
assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir 
desta publicação.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
041/2021 – No dia 06 de outubro de 2021, depois de constatada a 
regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sra. 
ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/
SP, resolve HOMOLOGAR os itens do Pregão Eletrônico Nº 041/2021, 
referente ao objeto em epígrafe, qual seja: Registro de Preços para 
Aquisição Futura e Parcelada de Material de Equipamentos de Pro-
teção Individual para a Assistência Social, às empresas: CENTRO-
VALE SOLUCOES PARA SAUDE EIRELI EPP, com valor total de R$ 
1.610,00; UP DENT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIAL 
LTDA, com valor total de R$ 41.085,00. Ficam as empresas convo-
cadas a assinarem a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 dias 
úteis a partir desta publicação.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
004/2021 – No dia 06 de outubro de 2021, depois de constatada a 
regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sra. 
ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/
SP, resolve HOMOLOGAR os itens do Pregão Eletrônico Nº 004/2021, 
referente ao objeto em epígrafe, qual seja: Registro de Preços para 
Aquisição Futura e Parcelada de Teste Rápido para Covid 19, à em-
presa: FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP, com valor 
total de R$ 31.950,00. Fica a empresa convocada a assinar a Ata de 
Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta publica-
ção.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
047/2021 – No dia 06 de outubro de 2021, depois de constatada a 
regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sra. 
ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/
SP, resolve HOMOLOGAR os itens do Pregão Eletrônico Nº 047/2021, 
referente ao objeto em epígrafe, qual seja: Registro de Preços para 
Aquisição Futura e Parcelada de Utensílio Hospitalar SAMU, às em-
presas: FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP, com valor total de 
R$ 253.484,92; HOFFMANN & GOMES LTDA EPP, com valor total de 
R$ 62.665,00; N. M. LEMES RIBAS DE SOUZA ME, com valor total 
de R$ 168.115,70 e TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, com 
valor total de R$ 48.565,00. Ficam as empresas convocadas a assi-
narem a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir 
desta publicação.

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO 14/2021 
- A Prefeitura Municipal de Potim, no uso de suas atribuições legais, 
torna público a convocação dos candidatos classificados no Concur-
so Público 01/2019 - CARGOS:  PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA 
II - PORTUGUÊS - A relação de classificados na integra e demais 
informações estão disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Po-
tim – www.potim.sp.gov.br. Os candidatos aprovados serão também 
convocados por correspondência conforme o disposto no item 10.15 
do Edital. Potim, 07 de Outubro de 2021.  Erica Soler Santos de Oli-
veira - Prefeita Municipal

Biker de Ilhabela se 
destaca em 

competição em Minas 
Gerais

que venceu a prova do 
Cross Country e de que-
bra assumiu a liderança do 
campeonato.
“Que fim de semana in-
crível, uma prova perfeita 
hoje em Araxá. Pra mim 
um sonho realizado, poder 
vencer uma etapa do XCO 
em Araxá. É uma honra 
vestir novamente a camisa 
de líder da competição em 
uma nova fase da minha 

carreira”, disse Vando.
Na categoria Sub-30, Jose 
Carlos Gonsalves ficou na 
26° posição. Já Leonardo 
José dos Santos foi o 25° 
colocado na Master A2.
Importante ressaltar que 
todos os participantes, in-
clusive o público presente, 
foram testados com PCR 
seguindo os protocolos 
de segurança contra a Co-
vid-19.

A cidade de Araxá, em Mi-
nas Gerais, recebeu no úl-
timo final de semana a 2ª 
Etapa da CIMTB, uma das 
etapas mais tradicionais do 
campeonato e que contou 
com a participação de 1 
mil atletas.
Os bikers da Ilhabela es-
tiveram presentes e con-
quistaram ótimos resul-
tados, com destaque para 
Edivando de Souza Cruz 

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 
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Alunos Da Rede Municipal de 
Taubaté Descobrem 12 
Asteroides Em Projeto 
Internacional Da Nasa

em nosso município o pro-
jeto teve uma participação 
piloto no mês de julho, 
quando a aluna Rafae-
la dos Santos, da EMIEF 
Sargento Everton Ven-
dramel de Castro Chagas, 
fez a primeira descoberta. 
Já em agosto e setembro, 
com um maior número 
de participantes, e con-
tando com apoio do Gru-
po de Dinâmica Orbital e 
Planetologia (GDOP) da 
UNESP de Guaratinguetá 
e da União Brasileira de 
Astronomia (UBA), ou-
tros alunos e alunas rea-
lizaram descobertas. São 
eles: Raquel França Gon-
çalves, que descobriu 5 as-
teróides; Micaele Vitória 
da SIlva Joaquim, que des-
cobriu 2 asteróides; Carlos 
Alberto Antunes de Souza, 
que descobriu 1 asteróide 
e a dupla Thainá Amanda 
Nascimento Maraz e Ana 
Júlia dos Santos Reis que, 
juntas descobriram 2 as-
teróides. A aluna Ana Jú-
lia também é responsável 

pela descoberta de um ou-
tro asteróide.
O “Caçadores de Asteroi-
des Taubaté” ainda conta 
com a participação de mu-
nícipes entusiastas da as-
tronomia, de estudantes da 
rede particular de ensino e 
até mesmo de pessoas de 
outras regiões do estado 
de São Paulo. Estes desco-
briram 7 asteroides nestes 
dois meses de trabalho.
O projeto acontece men-
salmente e no mês de ou-
tubro está em sua terceira 
edição. Estudantes, pro-
fessores e interessados 
ainda podem participar da 
última edição de 2021 que 
irá ocorrer no mês de no-
vembro. 
Deve-se formar uma equi-
pe com no mínimo dois in-
tegrantes, sendo um deles 
maior de idade, e ter aces-
so à internet através de um 
notebook ou PC. Além 
disso, todos os interessa-
dos receberão treinamento 
e materiais de orientação 
para participar.

Participando do projeto 
International Astronomi-
cal Search Collaboration 
(IASC), uma iniciativa de 
Ciência Cidadã mantida 
pela NASA e que a Secre-
taria Municipal de Educa-
ção trouxe para Taubaté, 
seis alunos da rede muni-
cipal de ensino já desco-
briram 12 asteroides.
O projeto IASC disponi-
biliza imagens feitas pelo 
telescópio Pan-STARRS, 
localizado no Hawaii, para 
que pessoas do mundo in-
teiro possam contribuir 
com a descoberta destes 
corpos menores do sis-
tema solar, permitindo 
assim a determinação de 
suas órbitas e seu monito-
ramento aqui da Terra. Tal 
atividade se torna cada vez 
mais importante dentro da 
comunidade astronômica 
internacional pois, os as-
teroides oferecem riscos 
potenciais para a biosfera 
terrestre.
Chamado de “Caçadores 
de Asteroides Taubaté”, 

Prefeitura de Taubaté 
promove exposição 

fotográfica “vivências: 
expressões da 1ª 

infância”

pressar e se conhecer, a 
ação ocorre em comemo-
ração a Semana da Crian-
ça. Além da exposição, 
composta por 76 banners 
com 6 fotos cada, capta-
das pelos próprios pro-
fessores, como forma de 
reflexão sobre a ação pe-
dagógica nos diversos ní-
veis da Educação Infantil, 
os interessados poderão 
curtir atrações diversifica-
das para toda a família. Ao 
todo são 456 fotos e uma 

programação para receber 
e homenagear as crianças 
e seus familiares. O even-
to busca valorizar o retor-
no às aulas presenciais, 
apresentando situações e 
experiências concretas da 
vida cotidiana das crian-
ças no ambiente escolar, 
resgastando a sensação de 
segurança e alegria que 
este espaço proporciona 
e apresentando o trabalho 
dos profissionais da rede 
municipal de ensino.

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Educação, promove entre 
os dias 5 e 13 de outubro, 
das 16h às 20h, no Via 
Vale Garden Shopping, a 
exposição “Vivências: Ex-
pressões da 1ª Infância”. 
É a primeira exposição 
fotográfica da expressão 
dos alunos da Educação 
Infantil, em momentos 
de vivência escolar com 
foco em conviver, brincar, 
participar, explorar, se ex-

Meninas de Taubaté 
brilham no 

brasileiro sub-16 de 
atletismo

a marca de 44,66m, a me-
lhor da sua carreira, com 
7 metros de vantagem em 
relação a medalhista de 
prata. 
No domingo, dia 03, Sa-
manta ganhou a prova 
de arremesso de peso, ao 
atingir a marca de 12,15m. 
Além das medalhas doura-
das, a atleta taubateana é 
líder do ranking nacional 
nas duas provas. 
E para fechar o dia de 

conquistas, a atleta Raíssa 
Landim garantiu a meda-
lha de bronze no lança-
mento do martelo, alcan-
çando 39,63m. 
A equipe de Taubaté con-
tou ainda com a partici-
pação de Isabella Ferreira 
Leite, que chegou às finais 
do salto em distância e sal-
to triplo e de Camila Jessie 
de Campos, 19ª colocada 
nos 1.000m e semifinalista 
dos 250m.

A delegação de Taubaté 
participou do Campeonato 
Brasileiro Sub-16 de Atle-
tismo, realizado na cidade 
de Cascavel (PR), entre os 
dias 01 e 03 de outubro, re-
tornando para casa com 3 
medalhas conquistadas pe-
las atletas Samanta Santos 
e Raíssa Landim.
Logo no primeiro dia da 
competição, Samanta 
Santos venceu a prova do 
lançamento de disco, com 

Expansão da fábrica da alstom 
abre 700 novos postos de 

trabalho em taubaté
Alstom também fabricará 
na unidade de Taubaté os 
trens para a fase dois da 
Linha Circular e para a ex-
tensão da Linha 7 do Me-
trô de Taipei, em Taiwan, 
além da nova linha M5 do 
Metrô de Bucareste, na 
Romênia.Para capacitar os 
futuros profissionais que 
atuarão na produção dos 
mais de 130 trens, sendo 
mais de 750 carros, a Als-
tom assinou uma parceria 
com o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Indus-
trial – SENAI Taubaté 
que, irá capacitar 600 pro-
fissionais, a partir janeiro 
de 2022. Dos profissionais 
capacitados, cerca de 500 

serão contratados de for-
ma gradual até janeiro de 
2023 pela Alstom ou por 
empresas parceiras para 
atuarem nos projetos. Os 
demais, poderão ser con-
tratados posteriormente 
pela própria companhia 
ou por qualquer outra 
empresa da região. Entre 
as principais vagas dis-
poníveis estão ajudantes, 
operadores e montadores. 
Para atender aos projetos, 
a Alstom está investindo 
cerca de €14 milhões em 
modernizações e adapta-
ções da sua fábrica, com 
o objetivo de iniciar a pro-
dução dos novos projetos 
a partir de 2022.

Na manhã dessa última 
terça-feira (5) a Alstom 
anunciou a expansão de 
sua fábrica em Taubaté 
e a criação de 700 no-
vos postos de trabalho no 
município. O alto número 
de vagas visa executar os 
contratos firmados com 
a Concessionária Linha 
Universidade (Linha Uni), 
responsável pela Linha 
6-Laranja de metrô de 
São Paulo, e com a Con-
cessionária ViaMobilida-
de, que venceu a licitação 
das Linhas 8-Diamante e 
9-Esmeralda do Sistema 
de Trens Metropolitanos 
de São Paulo. Além desses 
dois projetos nacionais, a 


