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Prefeitura de Taubaté abre 
Inscrições para o fadat

competições de alto ren-
dimento para atletas não 
profissionais. A ficha de 
cadastro está disponível 
no endereço eletrônico 
https://bit.ly/3AsJpKq po-
rém, a formalização deve 
ser realizada presencial-
mente, em até 2 dias, na 
secretaria do Fadat, anexo 
à Secretaria de Esportes e 
Lazer, que fica à Rua Ed-
mundo Morewood, 331 na 
Vila Edmundo, das 8h às 
12h e das 14h às 18h.
Os projetos serão subme-
tidos à análise do Conse-
lho Diretor do Fadat. 

Em caso de aprovação, 
serão concedidas bol-
sas-auxílio destinadas à 
manutenção e aprimora-
mento técnico desporti-
vo de equipes, atletas e 
comissões técnicas que 
representem a cidade de 
Taubaté. 
Também poderá ser con-
cedido transporte, taxas 
federativas, arbitragem e 
inscrições em competi-
ções mediante disponibili-
dade orçamentária.
A homologação final dos 
resultados será no dia 16 
de dezembro de 2020

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Esportes e Lazer, abre até 
o dia 18 de outubro inscri-
ções para apresentação dos 
projetos esportivos para a 
temporada de 2022. As 
inscrições visam a cessão 
de bolsas-auxílio a atletas 
e equipes esportivas por 
meio do Fundo de Assis-
tência ao Desporto Ama-
dor de Taubaté (Fadat).
As inscrições se destinam 
a projetos esportivos de 
equipes (pessoa jurídica) 
e/ou atletas individuais 
(pessoas físicas), visando 

Prefeitura de taubaté firma convênio 
para localização de estradas rurais

endereçamento das pro-
priedades rurais, impedin-
do o desenvolvimento de 
mapas e aplicativos de ro-
tas não beneficiando desta 
forma a logística no cam-
po. O impacto é grande 
para o município, já que 
a situação impossibilita o 
atendimento emergencial 
e demais serviços públicos 
acabam afetados pela falta 
de endereço, assim como 
o escoamento de mercado-
rias, entregas de insumos, 
privando o cidadão do 
campo de alguns serviços.
Por isso, a necessidade do 
desenvolvimento de um 
sistema para armazenar 

dados de geolocalização 
das propriedades, permi-
tindo gerar um endereço 
rural, seguindo um padrão 
oficial. Com isso a plata-
forma apresentará o mape-
amento completo de vias/
estradas e propriedades, 
desenvolvidos em mode-
los GIS (Sistema de In-
formação Geográfica – em 
português) para uso aberto 
de roteamento. O convê-
nio é gratuito, não haven-
do repasse de recursos 
financeiros por parte da 
Prefeitura e tem vigência 
de 18 meses podendo ser 
prorrogado até no máximo 
60 meses.

A Prefeitura de Taubaté 
firmou com o Governo do 
Estado de São Paulo, via 
Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento, um con-
vênio para a implemen-
tação do Programa Cida-
dania no Campo – Rotas 
Rurais.
O objetivo é possibilitar 
o intercâmbio de infor-
mações visando a iden-
tificação das vias e estra-
das rurais e a localização 
das unidades de produção 
agropecuária e demais 
estabelecimentos da área 
rural. Atualmente o deslo-
camento nas áreas rurais 
é dificultado pela falta de 

Sítio do picapau 
amarelo divulga 
programação da 

semana da criança

Ainda no sábado (9), os 
visitantes do Sítio, pode-
rão assistir em 4 sessões, 
com público reduzido, 
às 11h, 14h, 15h e 16h, a 
peça teatral “A Cigarra e 
a Formiga”. No domingo, 
a programação se repete 
e das 13h às 15h haverá 
uma oficina pedagógica. 
Atenção: a programação 
mencionada acima é váli-
da também para o final de 
semana dos dias 16 e 17 de 
outubro, exceto a realiza-
ção da oficina.
No dia 12, terça-feira, o 
cronograma de atividades 
começas às 10h com uma 
Gincana de Brincadeiras 
Tradicionais organizada 
pela Secretaria de Espor-
tes e Lazer que vai até às 
12h. Segue com as sessões 
de “A Cigarra e a Formi-
ga”, às 11h, 14h, 15h e 

16h. E a contação de his-
tórias que vai exaltar a 
cultura do folclore brasi-
leiro, das 15h15 às 16h15, 
com “Lenda da Cuca”.
A peça “A Cigarra e a For-
miga” traz o universo das 
fábulas de La Fontaine 
para o Sítio de uma ma-
neira única. Depois de so-
frer um pequeno acidente 
na beira do riacho, Emília 
senta para ouvir uma bela 
fábula contada por Vis-
conde.
Porém a bonequinha mais 
esperta do mundo sabe fa-
lar a linguagem das formi-
gas e, assim, uma simples 
leitura se transforma em 
uma incrível aventura.
Durante toda a programa-
ção, das 9h às 16h30 ha-
verão barracas de comidas 
típicas da roça e de artesa-
nato regional.

O Sítio do Picapau Ama-
relo, subordinado à Secre-
taria de Cultura de Tauba-
té, divulga a programação 
da Semana da Criança que 
terá início no sábado, dia 9 
e se estende até o dia 17 de 
outubro.
A abertura da Semana 
conta com a Exposição 
“Sombras de Lobato” 
que ficará disponível para 
apreciação do público até 
o dia 28 de novembro no 
Museu Histórico, Folcló-
rico e Pedagógico Montei-
ro Lobato. Serão expostos 
10 quadros fotográficos 
com a obra do taubateano 
Fábio Scarenzi. As obras 
retratadas foram produzi-
das por meio de técnicas 
de recorte, colagem e ilu-
minação. O artista trans-
forma papel em cenários e 
personagens.

Restabelecimento de energia no 
parque do jardim das nações em 

Taubaté

Nações. 
Com o restabelecimento 
da energia elétrica, o Par-
que voltará a ter ilumina-
ção das suas áreas de cir-
culação garantindo mais 
segurança e tranquilidade 
as pessoas que frequentam 

o local para realização de 
atividades esportivas e de 
lazer.
Durante o trabalho das 
equipes da Secretaria, a 
Guarda Municipal mante-
ve ronda no espaço, sem 
registro de ocorrências.

A Prefeitura de Taubaté 
através da Secretaria de 
Serviços Públicos reali-
zaram nesta quinta-feira, 
dia 07 de outubro, ação 
para restabelecimento da 
energia elétrica do Parque 
Municipal do Jardim das 
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EXPEDIENTE

Copa Brasil de Vela em 
Ilhabela terá 

compensação de 
emissão de gases do 

efeito estufa

barcos.
Depois, um outro cálculo 
vai indicar a quantidade 
de mudas de árvores que 
deverão ser plantadas e 
mantidas por um período 
de dois anos para compen-
sar a pegada de carbono da 
Copa Brasil de Vela 2021.
A compensação será feita 
no município de Ilhabela 
em área de reflorestamen-
to com mudas de palmeira 
juçara.
A partir dessas ações espe-
ra-se conhecer e compen-
sar a pegada de carbono da 
Copa Brasil de Vela com 
foco no consumo de com-
bustível fóssil. 
É uma resposta ao chama-
do da World Sailing para 
que os eventos da vela se-
jam sustentáveis, colocan-
do também em discussão 
uma potencial adoção de 
motores elétricos para as 
embarcações de apoio.
Além disso, a Escola Mu-
nicipal de Vela de Ilhabela 
Lars Grael, local do even-
to, receberá uma exposi-
ção cujo tema central são 

os Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável 
(ODS) da ONU e como a 
Vela Nacional pode contri-
buir para alcançar diversos 
desses ODS. 
A intenção é reforçar que 
a sustentabilidade prevista 
nessa agenda ultrapassa o 
âmbito ambiental e prevê 
também o avanço em prol 
de questões como educa-
ção de qualidade e igual-
dade de gênero.
Segundo Sandra Di Croce 
Patrício, diretora de Sus-
tentabilidade da CBVela, 
a Copa Brasil de Vela é 
um momento importante 
para mostrar o comprome-
timento do esporte com as 
questões ambientais e so-
ciais. 
“Teremos ações práticas, 
como a neutralização das 
emissões de carbono e a 
inibição do uso de plásti-
co descartável, e vamos 
oferecer visibilidade aos 
compromissos da vela na-
cional com a agenda glo-
bal da sustentabilidade“, 
destaca.

Pela primeira vez a Copa 
Brasil de Vela vai calcular 
e compensar as emissões 
de gases do efeito estu-
fa geradas pelo consumo 
de combustível fóssil das 
embarcações de apoio às 
regatas. 
A disputa esportiva será 
de 11 a 17 de outubro em 
Ilhabela, na Escola de Vela 
Lars Grael.
A Confederação Brasileira 
de Vela (CBVela), em par-
ceria com a Prefeitura de 
Ilhabela e com patrocínio 
da Sabesp, planeja várias 
intervenções ao longo da 
competição.
Ao final da Copa Brasil 
de Vela, todas as pessoas 
responsáveis por embarca-
ções a motor informarão à 
equipe da CBVela a quan-
tidade de litros de combus-
tível consumida durante o 
período de regatas. 
Com estes dados, o Insti-
tuto Brasileiro de Defesa 
da Natureza vai calcu-
lar a quantidade de gases 
do efeito estufa (carbono 
equivalente) emitida pelos 

Prefeitura de 
Ilhabela participa 

da 48º Abav Expo & 
Collac

Toninho Colucci. Para a 
secretária de Desenvol-
vimento Econômico e do 
Turismo, Luciane Leite, 
Ilhabela se destaca como 
destino.
 “Ilhabela tem tantos atri-
butos e mostrou durante 
o início da retomada eco-
nômica que pode oferecer 
muito para quem a procura 
para descansar, se aventu-
rar e até mesmo trabalhar. 
Em abril recebemos o 
Selo SafeTravels, para os 
viajantes nos reconheçam 
como destino seguro que 
adotou protocolos padro-
nizados globais de saúde e 
higiene contra a pandemia 
da Covid-19. 
Nos consolidamos como o 
paraíso do Home-Office, 
com o Anywhere Office 
(trabalho em qualquer lu-
gar), que movimentou os 
meios de hospedagem para 

pessoas que optaram por 
um “escritório na praia”, 
retomamos eventos, cultu-
rais e esportivos de forma 
presencial”, destacou.
Sobre a Abav
A Abav Expo está em sua 
48ª edição de uma das 
maiores e mais importan-
tes feiras de negócios e tu-
rismo da América Latina. 
O evento acontece de for-
ma híbrida com o Collab e 
reúne toda a cadeia turísti-
ca em um momento de for-
talecimento e preparação 
para a retomada do setor.
A entidade está presente 
nos 26 estados brasilei-
ros e no Distrito Federal, 
com uma base de 3 mil 
associadas, entre agências 
de viagens, operadoras e 
consolidadoras que res-
pondem pela movimenta-
ção de 80% das vendas do 
mercado.

É tempo de viver Ilhabela! 
É com o slogan da nova 
campanha que a Prefeitura 
de Ilhabela participa nes-
ta semana da “Abav Expo 
& Collac”, em Fortaleza 
(CE), queé considerada 
uma das maiores da Amé-
rica Latina no segmento de 
turismo.
O Brasil passa neste mo-
mento pela retomada eco-
nômica, as viagens vol-
taram a acontecer e tem 
como principal procura os 
destinos nacionais. “Sem-
pre digo que a indústria de 
Ilhabela é o Turismo e por 
isso a importância de fo-
mentar a nossa cidade em 
feiras e eventos. 
O turismo de qualidade 
gera empregos, renda e 
impulsiona a nossa cidade, 
que tem muitos atrativos 
culturais, de lazer e aven-
tura”, declarou o prefeito 

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

Livro D-26, FLS. nº 5, Termo nº 7478
Faço saber que pretendem se casar CARLOS DANIEL DA SILVA e ISABEL CRISTINA DA SILVA 
REIS, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 2, 3 e 4 do 
Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de São Bernardo do Campo-SP, nascido no dia 21 de 
dezembro de 2002, de estado civil solteiro, de profissão ajudante de pedreiro, residente e domicilia-
do na Rua Cinquenta e Dois, nº 124, Jardim Maracaibo, Tremembé/SP, filho de ALEXANDRE DA 
SILVA, de 47 anos, natural de São Bernardo do Campo/SP, nascido na data de 05 de dezembro de 
1973 e de NEIDE DA SILVA, de 45 anos, natural de Diadema/SP, nascida na data de 19 de maio de 
1976, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. A habilitante é natural de São Paulo-SP, 
nascida no dia 08 de setembro de 2004, de estado civil solteira, de profissão estudante, residente e 
domiciliada na Rua Cinquenta e Dois, nº 124, Jardim Maracaibo, Tremembé/SP, filha de MARCO-
NE PEREIRA REIS, de 48 anos, natural de Mombaça/CE, nascido na data de 09 de março de 1973 
e de SEBASTIANA SANTOS DA SILVA, de 57 anos, natural de Sebastião Laranjeiras/BA, nascida 
na data de 13 de novembro de 1963, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em 
Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade.
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Mais de 1.700 alunos 
da Rede Municipal de 
Ensino de Caçapava 
participam de projeto 

de reforço escolar

endereçamento das pro-
priedades rurais, impedin-
do o desenvolvimento de 
mapas e aplicativos de ro-
tas não beneficiando desta 
forma a logística no cam-
po. O impacto é grande 
para o município, já que 
a situação impossibilita o 
atendimento emergencial 
e demais serviços públicos 
acabam afetados pela falta 
de endereço, assim como 
o escoamento de mercado-
rias, entregas de insumos, 
privando o cidadão do 
campo de alguns serviços.
Por isso, a necessidade do 
desenvolvimento de um 
sistema para armazenar 

dados de geolocalização 
das propriedades, permi-
tindo gerar um endereço 
rural, seguindo um padrão 
oficial. Com isso a plata-
forma apresentará o mape-
amento completo de vias/
estradas e propriedades, 
desenvolvidos em mode-
los GIS (Sistema de In-
formação Geográfica – em 
português) para uso aberto 
de roteamento. O convê-
nio é gratuito, não haven-
do repasse de recursos 
financeiros por parte da 
Prefeitura e tem vigência 
de 18 meses podendo ser 
prorrogado até no máximo 
60 meses.

A Prefeitura de Taubaté 
firmou com o Governo do 
Estado de São Paulo, via 
Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento, um con-
vênio para a implemen-
tação do Programa Cida-
dania no Campo – Rotas 
Rurais.
O objetivo é possibilitar 
o intercâmbio de infor-
mações visando a iden-
tificação das vias e estra-
das rurais e a localização 
das unidades de produção 
agropecuária e demais 
estabelecimentos da área 
rural. Atualmente o deslo-
camento nas áreas rurais 
é dificultado pela falta de 

Rede de Proteção à Criança 
e ao Adolescente promove 

roda de conversa com 
representantes da Prefeitura

endereçamento das pro-
priedades rurais, impedin-
do o desenvolvimento de 
mapas e aplicativos de ro-
tas não beneficiando desta 
forma a logística no cam-
po. O impacto é grande 
para o município, já que 
a situação impossibilita o 
atendimento emergencial 
e demais serviços públicos 
acabam afetados pela falta 
de endereço, assim como 
o escoamento de mercado-
rias, entregas de insumos, 
privando o cidadão do 
campo de alguns serviços.
Por isso, a necessidade do 
desenvolvimento de um 
sistema para armazenar 

dados de geolocalização 
das propriedades, permi-
tindo gerar um endereço 
rural, seguindo um padrão 
oficial. Com isso a plata-
forma apresentará o mape-
amento completo de vias/
estradas e propriedades, 
desenvolvidos em mode-
los GIS (Sistema de In-
formação Geográfica – em 
português) para uso aberto 
de roteamento. O convê-
nio é gratuito, não haven-
do repasse de recursos 
financeiros por parte da 
Prefeitura e tem vigência 
de 18 meses podendo ser 
prorrogado até no máximo 
60 meses.

A Prefeitura de Taubaté 
firmou com o Governo do 
Estado de São Paulo, via 
Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento, um con-
vênio para a implemen-
tação do Programa Cida-
dania no Campo – Rotas 
Rurais.
O objetivo é possibilitar 
o intercâmbio de infor-
mações visando a iden-
tificação das vias e estra-
das rurais e a localização 
das unidades de produção 
agropecuária e demais 
estabelecimentos da área 
rural. Atualmente o deslo-
camento nas áreas rurais 
é dificultado pela falta de 

Procon de Ilhabela 
notifica empresa 

Optilink

de multa, caso não respon-
da.
Entre janeiro e setem-
bro de 2021, cerca de 18 
consumidores buscaram 
auxílio do Procon para 
atendimento de suas recla-
mações. Este número foi 
muito importante para ter 
volume de dados e possi-
bilitar a elaboração da no-
tificação.
O Procon salienta aos con-
sumidores que é muito 

importante que procurem 
a sede da instituição caso 
tenham problemas como 
este. 
A notificação só foi possí-
vel devido ao volume de 
pessoas que procuraram 
a instituição para registrar 
suas reclamações.
O Procon de Ilhabela fica 
na avenida Princesa Isa-
bel, 1.010, no Perequê. O 
horário de atendimento é 
das 13h às 17h.

O Procon de Ilhabela noti-
ficou nesta quarta-feira (6) 
a empresa Optilink para a 
prestar os devidos escla-
recimentos referentes a 
oscilação da internet, sus-
penção dos serviços e falta 
de atendimento aos consu-
midores do município.
A empresa terá até sete 
dias para responder os 
questionamentos aborda-
dos e sofrerá sanções ad-
ministrativas e aplicação 

Defesa Civil de Ilhabela 
conta com nova ferramenta 

para atendimento de 
ocorrências

ferenciadas.
O aplicativo pode ser utili-
zado tanto online como of-
fline e após o atendimento 
da ocorrência ele emitirá 
relatório, fotos e assina-
tura digital.Desde o iní-

cio, a administração vem 
investindo e capacitando 
os agentes com cursos e 
equipamentos para que a 
população seja atendida 
em emergências com rapi-
dez qualidade.

A Defesa Civil de Ilhabe-
la iniciou nesta semana 
a fase teste do novo apli-
cativo Geopixel Mobile, 
que gerará as ocorrências 
e encaminhará aos agentes 
através de tarefas georre-

Fundo Social de 
Ilhabela encerra 

amanhã curso de 
mídias sociais

para 20 alunos e as aulas 
estão ocorrem em dois pe-
ríodos (tarde e noite) com 
carga horária de 20 horas, 
na unidade Crescer.
O curso de mídias sociais 
irá capacitar o aluno para 

desenvolver layouts para 
diversos tipos de mídia, 
além de preparar e editar 
imagens digitais para di-
vulgação utilizando ferra-
mentas e recursos do Pho-
toshop.

A Prefeitura de Ilhabela, 
por meio do Fundo Social 
de Ilhabela e em parceria 
com o Senai, encerra nes-
ta sexta-feira (8) mais um 
curso de mídias sociais.
A capacitação foi realizada 
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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 


