
Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • Jambeiro • Lagoinha • Monteiro Lobato • Natividade da Serra • Paraibuna • Pindamonhangaba 
Potim • Redenção da Serra • Santa Branca • Santo Antonio do Pinhal  • São Bento do Sapucaí • São Luiz do Paraitinga • Taubaté • Tremembé • Ubatuba

ANO XXXI 13 DE OUTUBRO DE 2021 EDIÇÃO 3079 DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA R$ 1,00

A Gazeta dos MunicípiosA Gazeta
 dos

 Municipios 

31º Anos

A Gazeta
 de

 Tremembé 

33º Anos

Tremembé gera 260 novos 
empregos no 1º semestre de 

2021

com um saldo positivo 
de 260 empregos gerados 
no primeiro semestre de 
2021. “Pode-se atribuir 
estes excelentes resulta-
dos à diversos fatores, 
entre eles a retomada da 
confiança dos empresá-
rios na cidade, os avanços 
positivos na vacinação e 
o controle da pandemia, 
que tem sido um exemplo 
Eem Tremembé. Quan-
do há confiança com um 
ambiente favorável para 
os negócios, consequen-
temente aumenta a gera-

ção de empregos”, explica 
Beto Tirelli, vice-prefeito 
e responsável pelas pastas 
de desenvolvimento Eco-
nômico, Esportes, Agri-
cultura e Meio Ambiente.
Em 2021, a cidade vem 
mostrando agilidade na re-
cuperação econômica com 
um total de 1.149 admis-
sões e 889 desligamentos, 
e um saldo positivo de 260 
empregos na balança. No 
mesmo período de 2020, 
Tremembé teve um saldo 
negativo de -104 empre-
gos.

Total de admissões é cer-
ca de 70% maior do que o 
mesmo período de 2020.
De janeiro a julho empre-
sas de Tremembé contra-
taram 1149 pessoas. Sal-
do do semestre foi de 260 
vagas positivas na cidade. 
A cidade de Tremembé se-
gue no caminho positivo 
do desenvolvimento eco-
nômico. Segundo o mapa 
do Governo Federal, um 
levantamento apontou que 
o número de admissões su-
perou em mais de 70% o 
mesmo período de 2020, 

Taubaté destaca 
o dia nacional 

da pessoa com 
deficiência física

A secretaria de Esportes e 
Lazer do município tam-
bém mantém o Programa 
“Esporte Para Todos” que 
é projeto que congrega 
toda a prática esportiva 
destinada à pessoas com 
deficiência em Taubaté. 
Atualmente é uma das 
equipes com melhor estru-
tura em todo o Brasil.
A equipe do Programa 
Esporte Para Todos conta 
com equipe de alto ren-
dimento, e atendimento 
social e prática esportiva 
para pessoas com defici-
ência. As modalidades que 
fazem parte do projeto são: 
Atletismo, Natação, Halte-
rofilismo, Bocha, Basque-
te em Cadeira de Rodas, 
Tênis de Mesa, Goalball, 
Thriatlon, Ciclismo, Bad-
minton e Tiro Esportivo.
A Secretaria de Saúde 
também disponibiliza ser-
viços para atendimento 
aos deficientes. O Cedic 
é um projeto municipal 
criado para atender às de-
mandas de pessoas que 
apresentam distúrbios da 
comunicação, realizando o 
diagnóstico e reabilitação 
desses indivíduos. Tem 
como objetivo oferecer 
diagnóstico precoce, aten-
dimento e tratamento nas 
áreas dos distúrbios da co-
municação, em seu nível 
secundário, com ações pri-
márias de atenção à saúde 
pública, visando à inser-
ção desses indivíduos, de 
forma plena, no contexto 
social, educacional e pro-
fissional. O atendimen-

to é feito a munícipes de 
Taubaté, de qualquer faixa 
etária, que apresentem al-
terações de comunicação 
— atraso de linguagem, 
distúrbio fonológico, ga-
gueira, voz, fissura labial 
e fenda labiopalatal, e mo-
tricidade orofacial — ou 
necessidades de exames 
auditivos, como audio-
metria, imitanciômetro e 
emissões otoacústicas. A 
Secretaria de Desenvolvi-
mento e Inclusão Social do 
município oferta o Centro 
Dia para Pessoa com De-
ficiência – CDPCD. Este 
é um Serviço de Proteção 
Social Especial de Média 
Complexidade que presta 
atendimento a 65 jovens 
e adultos com deficiência 
em situação de dependên-
cia e a suas famílias. Reali-
za um conjunto variado de 
atividades de Convivência 
em grupo, social e comu-
nitária, cuidados pessoais, 
fortalecimento de vínculos 
e relações sociais, apoio e 
orientação aos cuidadores 
familiares, acesso a ou-
tros serviços, contribuindo 
para a autonomia e evitar 
o isolamento social da 
pessoa com deficiência e 
cuidador familiar.
Diante a pandemia da Co-
vid 19, a Secretaria de De-
sevolvimento e Inclusão 
Social está elaborando o 
planejamento para o retor-
no gradual e escalonada 
das atividades presenciais.
O CDPCD funciona a Ave-
nida Santa Cruz do Areão, 
1735 – bairro Areão.

Taubaté destaca o Dia Na-
cional da Pessoa com De-
ficiência Física. A data de 
11 de outubro foi instituí-
da pela Lei nº 2.795, pro-
mulgada em 15 de abril de 
1981 pelo Governo de São 
Paulo e depois comemora-
da em todo o Brasil.
O objetivo é promover a 
conscientização da socie-
dade sobre as ações que 
devem ser realizadas para 
garantir a qualidade de 
vida e a promoção dos di-
reitos das pessoas com de-
ficiência física.
É considerada deficiente 
física a pessoa que pos-
sui alguma perda em sua 
formação de natureza fi-
siológica ou anatômica 
que atrapalhe o desen-
volvimento de algumas 
atividades. Em Taubaté, 
estima-se que pouco mais 
de 30 mil pessoas sejam 
portadores de alguma defi-
ciência física.
Pensando em políticas pú-
blicas para este público, a 
Prefeitura de Taubaté, por 
meio da secretaria de Edu-
cação, oferece a 1.640 alu-
nos o Atendimento Edu-
cacional Especializado. E 
571 alunos estão hoje ma-
triculados na EMEEEIEF 
Madre Cecília. A grande 
maioria se refere a defici-
ência mental e/ou intelec-
tual, enquanto o sistema de 
educação atende 42 alunos 
com deficiência auditiva, 
56 com deficiência visual 
(cegueira ou baixa visão), 
98 com alguma outra defi-
ciência física, entre outras.

são Social, o Setor rea-
lizou 1.399 agendamen-
tos e apenas 781 pessoas 
compareceram. O Setor 
também contabilizou 89 
encaixes, totalizando 873 
munícipes atendidos no 
mês de setembro.
A capacidade máxima de 
atendimento diária do Se-
tor é de 80 pessoas, vis-
to que cada atendimento 
pode durar de 40 minutos 
até 1hora e meia, depen-
dendo do número de in-
tegrantes da composição 
familiar.
Devido ao grande núme-

ro de faltas o atendimen-
to será realizado de forma 
híbrida a partir da próxima 
quinta-feira, dia 14. Dessa 
forma os agendamentos já 
realizados serão mantidos 
e será iniciada a entrega 
de um número limitado 
de senhas. O atendimento 
será mantido assim até de-
zembro.
As senhas serão entregues 
a partir das 8h e o setor 
orienta os munícipes a não 
chegarem ao Setor antes 
da abertura dos portões 
para não gerar aglomera-
ções.

No mês de setembro des-
te ano o Setor do Cadas-
tro Único da Prefeitura 
de Taubaté registrou um 
total de 618 faltas nos 
agendamentos realizados 
para a Central de Cadas-
tro Único, localizada no 
bairro Jardim das Nações. 
O Setor é responsável por 
fazer inscrições e atuali-
zações das famílias inte-
ressadas em participar de 
programas assistenciais do 
Governo Federal, como o 
Bolsa Família.
Vinculado a Secretaria de 
Desenvolvimento e Inclu-

Setor de cadastro único da 
prefeitura de Taubaté registra 

mais de 600 faltas em setembro
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EXPEDIENTE

Cupons para sorteio 
de City Tour Histórico 

Cultural e Pinda devem 
ser depositados até 

sexta-feira

O tour será feito em um 
micro-ônibus e conta com 
guia, explicando os pon-
tos turísticos e contando 
um pouco sobre a história 
e as curiosidades de Pin-
damonhangaba. Todas as 
paradas, entradas nos lo-
cais e alimentação estão 
inclusas.
Os alimentos arrecadados 
serão destinados ao Fundo 
Social de Solidariedade, 
para ajudar as famílias que 
mais precisam.
Roteiro
O roteiro do City Tour His-
tórico-Cultural para a po-
pulação será: 8h15 – saída 
de frente ao paço munici-
pal; 8h30 – café da manhã 
no Shopping Pátio Pinda; 
10h – tour dentro do ôni-
bus pelos pontos históricos 
no centro da cidade; 10h30 
– Visita guiada ao Museu 
Histórico e Pedagógico 
Dom Pedro I e Dona Le-
opoldina; 12h – almoço 
no Restaurante e Pizza-
ria Colmeia, localizado 
no corredor turístico do 
Ribeirão Grande; 14h30 
– visita guiada à Fazenda 
Nova Gokula para conhe-
cer a cultura hare Krish-
na; 17h – visita guiada ao 

Alambique Pinda Boa (às 
margens da Rodovia Nos-
sa Senhora do Bom Suces-
so) e encerramento às 18 
horas, novamente em fren-
te ao prédio da Prefeitura.
“O novo turismo vem com 
uma nova proposta para 
divulgação da história, dos 
atrativos turísticos e das ri-
quezas culturais de Pinda-
monhangaba. O City Tour 
foi criado para fomento 
do turismo junto aos mul-
tiplicadores dos diversos 
segmentos, e agora será 
aberto à população, que 
também terá a oportunida-
de de conhecer um pouco 
mais sobre a nossa cidade 
e ainda ajudar as famílias 
que mais precisam por 
meio da doação de alimen-
tos”, explicou o secretário 
adjunto de Cultura e Turis-
mo da Prefeitura, Ricardo 
Flores. 
“Agradecemos a parceria 
de todos os estabeleci-
mentos envolvidos e pre-
tendemos ampliar e di-
versificar nossos roteiros, 
fortalecendo por meio do 
turismo o desenvolvimen-
to econômico e a geração 
de empregos no setor”, 
completou

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Cultura e Tu-
rismo / Departamento de 
Turismo, mantém as ins-
crições para duas edições 
do City tour Histórico-Cul-
tural aberto à população. 
Todas as pessoas acima 
de 18 anos que desejarem 
fazer o tour devem ir até o 
Centro de Informações Tu-
rísticas (CIT) no Shopping 
Pátio Pinda, doar 1 kg de 
alimento para o Fundo So-
cial de Solidariedade, pre-
encher o cupom e deposi-
tar na urna.
O sorteio será realizado 
sexta-feira (8), no Sho-
pping Pátio Pinda, às 19 
horas, com transmissão 
ao vivo pelo Facebook da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba. Os cupons de-
vem ser colocados na urna 
até as 18 horas.
Serão sorteadas 24 vagas 
para cada um dos dois city 
tours: um no dia 19 de ou-
tubro e outro no dia 22 de 
outubro de 2021.
Essa é uma oportunidade 
para a população partici-
par dessa iniciativa que 
está fazendo grande su-
cesso em toda a cidade. 

Copa Brasil de Vela 2021 projeta 
mais de 150 atletas em Ilhabela

vo Abdulklech (Jr) e Julia-
na Duque (Feminino).
A medalhista pan-ameri-
cana Juliana Duque nem 
bem celebrou o título 
mundial de Snipe conquis-
tado no último sábado (9), 
em São Paulo (SP), e já vi-
rou a chavinha para a cam-
panha de Paris 2024. Após 
faturar de ponta a ponta 
o Mundial de Snipe com 
Mila Beckerath, a baiana 
agora se junta ao marido e 
proeiro Rafa Martins para 
as regatas de 470.
”Muito feliz de poder ser 
campeã mundial de Snipe 
mais uma vez. O nosso de-
sempenho foi muito bom e 
agora vamos virar a chave 
para a campanha olímpica, 
que é nosso objetivo após 
a 470 se transformar em 
classe mista”, disse a baia-
na Juliana Duque.
Único campeão mundial 
de Optimist da história, 
Alex Kuhl vai correr em 
casa na Copa Brasil de 
Vela. O velejador, que 
venceu a competição para 
atletas até 15 anos na Itá-
lia neste ano, está escalado 
para o 420. O objetivo dele 
agora é se classificar para 
o Mundial da Juventude 
de Omã 2021. ”Acabei de 
chegar na classe, mas se 
conseguir a classificação, 
eu vou treinar muito para 
quem sabe trazer mais uma 
conquista para o País”.
As novas classes olímpi-
cas como o Fórmula Kite 
e o WindSurf estarão nas 
regatas da Copa Brasil de 
Vela. Um dos destaques do 
evento será o maranhense 
Bruno Lima. ”Estou bem 
preparado e espero ter um 
bom desempenho na Copa 
Brasil de Vela. Vou dar o 
melhor para conquistar 
o título deste ano”, disse 
Bruninho. ”Muito ansio-
so com a volta à Ilhabela! 
Lugar lindo! Perfeito para 
velejar. Minhas expectati-
vas são as melhores! Vou 
me esforçar ao máximo 
para trazer esse título pra 
casa!”
Parte da seleção brasilei-
ra de vela de Kite está em 
Torre Grande, na Itália, 
para a disputa do Mundial 
da categoria, que começa 
na quarta-feira. Partici-
pam do evento interna-
cional Bruno Lobo, líder 
do ranking mundial, além 
de Socorro Reis e Claudio 
Cruz.
Sustentabilidade
Pela primeira vez em to-
das as edições já realiza-
das, a Copa Brasil de Vela 

vai calcular e compensar 
as emissões de gases do 
efeito estufa geradas pelo 
consumo de combustível 
fóssil das embarcações de 
apoio às regatas.
A Confederação Brasileira 
de Vela (CBVela), em par-
ceria com a Prefeitura de 
Ilhabela e com patrocínio 
da SABESP, planeja, em 
poucos passos, conseguir 
uma compensação am-
biental que torne o evento 
mais sustentável.
Ao final da Copa, todas 
as pessoas responsáveis 
por embarcações a motor 
informarão à equipe da 
CBVela a quantidade de 
litros de combustível con-
sumida durante o período 
de regatas. Com estes da-
dos, o Instituto Brasileiro 
de Defesa da Natureza vai 
calcular a quantidade de 
gases do efeito estufa (car-
bono equivalente) emitida 
pelos 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.
Sobre a Copa Brasil de 
Vela
A Copa Brasil de Vela é 
uma competição organi-
zada pela CBVela que foi 
disputada pela primeira 
vez em 2013. Ela foi cria-
da pensando na preparação 
de velejadores para o ciclo 
olímpico dos Jogos do Rio 
2016. Com grande ade-
são de atletas, inclusive 
velejadores estrangeiros, 
a competição se firmou e 
hoje é a mais importante 
da vela brasileira de bar-
cos monotipos.
O evento faz parte do 
Plano de Alto Rendimen-
to (PAR) da CBVela, que 
analisa os resultados e de-
sempenhos dos velejado-
res em competições, que 
podem ser convocados 
para treinamentos e parti-
cipação em outros eventos 
nacionais e internacionais.
Além disso, a Copa Brasil 
de Vela conta pontuação 
para as seleções do Mun-
dial da Juventude 2021, 
que vai acontecer em 
Omã, do Pan-Americano 
de 2023, em Santiago, no 
Chile e para as Olimpíadas 
de 2024, em Paris.

A edição 2021 da Copa 
Brasil de Vela começa 
nesta quarta-feira (13), em 
Ilhabela, com mais de 150 
velejadores participan-
tes. O tradicional evento 
da modalidade terá como 
sede a Escola de Vela Lars 
Grael e reunirá as prin-
cipais classes olímpicas, 
pan-americanas e também 
competidores das catego-
rias de base, a chamada 
vela jovem.
Estão programadas regatas 
no Canal de São Sebastião 
nas categorias Windsurf, 
Kite, RS:X, Bic Techno, 
49er, 29er, Snipe, Light-
ning, Nacra 17, 470, 420, 
Laser, Laser Rd e 4.7. A 
competição é organizada 
e chancelada pela CBVela 
– Confederação Brasileira 
de Vela. A previsão para 
as provas, que serão rea-
lizadas até domingo (17) 
é de vento leste com mé-
dia intensidade e grande 
possibilidade de chuva na 
maior parte do dia.
Será a nona edição da Copa 
Brasil de Vela, competição 
que foi criada na década 
passada para incentivar a 
modalidade e seus partici-
pantes para ganhar ritmo 
visando grandes eventos 
internacionais. Será reali-
zada nas mesmas datas a 
VII Copa Brasil de Vela 
Jovem.
”Teremos a participação 
de muitos velejadores de 
várias idades na Copa Bra-
sil de Vela, o que mostra a 
força da modalidade. Es-
tamos saindo aos poucos 
dessa pandemia e vamos 
ver atletas do mais alto ní-
vel correndo esse campe-
onato, que já é tradicional 
no País. ‘Outro dado im-
portante é a presença femi-
nina. Já vimos muitas cor-
rendo o Mundial de Snipe 
na semana passada no Ya-
cht Club Paulista (YCP). 
Agora é a vez de Ilhabela, 
importante local de prática 
de vela da América do Sul, 
realizando eventos como a 
Semana de Vela de Ilhabe-
la e seletivas olímpicas”, 
disse Marco Aurélio de Sá 
Ribeiro, presidente da CB-
Vela. Atletas olímpicos e 
nova geração
Grandes nomes da modali-
dade já estão confirmados 
na Copa Brasil de Vela, 
como os representantes de 
Tóquio 2020 Samuel Al-
brecht e Gabriela Nicolino 
(NACRA), Marco Grael 
(49er), Ana Barbachan 
(470), além dos campeões 
mundiais de Snipe Gusta-
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Taubaté 
conquista três 

medalhas de ouro 
no campeonato 

brasileiro de 
atletismo master

5km e no revezamento 4 
x 400 mts com os atletas 
Claudio José Lopes, Mar-
celo Macedo, José Luís da 
Costa e Alexandre Olivei-
ra.
Das quatro medalhas de 
prata, duas são de João 
Rogério Claudino, nos 
100 e nos 400 mts. 
As outras duas de William 
Salgado nos 10km e nos 
1500mts.
A medalha de bronze foi 
conquistada pela equipe 

do revezamento 4 x 100 
mts formada pelos atletas 
José Luis da Costa, Mar-
celo de Macedo Santos, 
Claudemir da Conceição e 
Jarbas Yassuhiro Takeha-
na Satake.
A competição para atletas 
acima de 30 anos foi uma 
realização da Associação 
Paranaense de Atletismo 
Master (APRAM), com 
supervisão da Associação 
Brasileira de Atletismo 
Master (ABRAM).

A equipe de atletismo 
master da Prefeitura de 
Taubaté conquistou três 
medalhas de ouro, quatro 
de prata e uma de bronze 
no XX Campeonato Brasi-
leiro de Atletismo Master.
A competição aconteceu 
em Cascavel no Paraná 
entre os dias 8 e 10 de ou-
tubro.
As medalhas de ouro vie-
ram com os atletas João 
Rogério Claudino nos 200 
mts; William Salgado nos 

Ação conjunta entre 
Prefeitura e PM fecha balada 
que funcionava em hostel em 

Ilhabela

comercial também na Vila 
foi autuado por emissão 
de som acima dos níveis 
permitidos por legislação 
municipal. 
O proprietário terá de 
pagar uma multa de R$ 
2.381,03.
Além disso, em outra 
abordagem realizada em 
via pública, os fiscais da 
Prefeitura e policiais mi-
litares apreenderam uma 
caixa de som.
Participaram da ação fis-
cais da Prefeitura de Ilha-
bela e policiais da Ativida-
de Delegada. 

Materiais com as legisla-
ções municipais e fede-
rais foram entregues nos 
estabelecimentos, além de 
equipamentos como deci-
belímetros foram usados 
na operação integrada, 
que vai continuar durante 
o feriado prolongado.
Segundo o secretário Ce-
zar De Tullio, as ações in-
tegradas são importantes 
para garantia da ordem e 
sossego público. 
“A fiscalização será cons-
tante. Existem leis e elas 
precisam ser respeitadas”, 
destacou.

Uma nova ação integrada 
realizada pela Prefeitura 
de Ilhabela e Polícia Mi-
litar neste final de semana 
na região da Vila resultou 
no fechamento de uma ba-
lada que funcionava irre-
gularmente em um hostel 
da cidade.
A balada não tinha autori-
zação e o estabelecimen-
to não possuía adequação 
acústica. O local onde foi 
realizada a balada foi in-
terditado e o proprietário 
terá de pagar uma multa 
de R$ 2.381,03.
Um outro estabelecimento 

Ilhabela confirma 36 
escalas de cruzeiros 

que devem injetar R$ 81 
milhões na economia

 local

Ilhabela movimenta a eco-
nomia local, pois cerca de 
4 mil pessoas estarão a 
bordo, entre passageiros e 
tripulação. “É com muita 
alegria que recebemos a 
notícia da volta dos navios 
de cruzeiros, que ajudará 
a alavancar a economia 
da cidade neste momento 
de retomada. O recepti-
vo vem para agregar nas 
nossas ações de estímulo à 
economia, movimentando 
o comércio e gerando em-
prego e renda para a nos-
sa população”, declarou o 
prefeito Toninho Colucci.
A retomada econômica em 
Ilhabela está a todo vapor 
com o retorno dos even-
tos esportivos, culturais e 
turísticos. Aliado a isso, a 

Prefeitura de Ilhabela tem 
oferecido cursos de quali-
ficação para sua população 
se preparar para este mo-
mento de recomeço.
Ilhabela é um dos princi-
pais portos de escalas de 
cruzeiros marítimos do 
Brasil. Com o selo “Safe 
Travels” concedido pelo 
World Travel & Tourism 
Council (WTTC), o muni-
cípio se tornou ainda mais 
atrativo devido à seguran-
ça no combate à Covid-19. 
Recentes reportagens em 
importantes veículos de 
comunicação compararam 
o município a Nova Ze-
lândia, país que se desta-
cou mundialmente quando 
o assunto foi o controle da 
pandemia.

Com o anúncio do Minis-
tério do Turismo de libera-
ção das escalas de cruzei-
ros marítimos já a partir 
de novembro, a Prefeitura 
de Ilhabela imediatamen-
te realizou tratativas com 
agências de viagens e con-
firmou 36 escalas para a 
próxima temporada, que 
vai até abril de 2022.
As escalas de cruzeiros 
confirmadas para Ilhabela 
devem injetar cerca de R$ 
81 milhões na economia 
local pelos turistas que 
aqui passarem, seja com 
a compra de souvenirs, 
artesanatos e roupas, pelo 
consumo em restaurantes, 
bares e quiosques ou ainda 
passeios turísticos.
O receptivo de navios em 

Domingues conquistou 
o bronze nos 100 metros 
rasos, prata nos 3.000 me-
tros rasos com obstáculos 
e ouro no revezamento 
4 x 100, além da 4ª colo-
cação nos 200, 400 e 800 
metros rasos.Já Deissomar 
Ferreira foi ouro no salto 
em distância, ouro no re-
vezamento 4 x 100 e prata 
nos 100, 200 e 400 metros 

rasos. Domingues e Deis-
somar fazem parte do Pro-
grama Bolsa Atleta da Pre-
feitura de Ilhabela. Ambos 
têm se destacado nas com-
petições de nível estadual 
e nacional em provas de 
velocidade e meio fundo 
organizados pela Federa-
ção Paulista de Atletismo 
e Confederação Brasileira 
de Atletismo.

Atletas de Ilhabela foram 
destaque no XX Campeo-
nato Brasileiro de Atletis-
mo Master, que ocorreu no 
final de semana na cidade 
de Cascavel (PR).
O cabo da Polícia militar 
Rogério Domingues e o 
professor Deissomar Fer-
reira fizeram parte da dele-
gação paulista que partici-
pou da competição.

Atletas de Ilhabela são destaque no Campeonato 
Brasileiro de Atletismo Master
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Secretaria de Educação de 
Pinda retoma aulas 

presenciais de forma 
gradual nas CMEI`s

“Até a semana do pós fe-
riado do dia 12 de outubro, 
as crianças matriculadas 
no período integral irão 
no meio período. Ou seja, 
metade da classe compa-
rece no período da manhã 
e a outra metade assiste a 
aulas no período da tarde. 
As crianças que estão ma-
triculadas no período par-
cial acompanham a escala 
de revezamento, ou seja, 
um grupo comparece em 
uma semana e o outro gru-
po acompanha na semana 

conseguinte”, explica a 
secretária de Educação, 
Luciana Ferreira.
Ainda de acordo com Lu-
ciana, o retorno integral 
será no dia 18 de outubro 
com ocupação de 100 por 
cento do espaço físico, 
respeitando a distância de 
1 metro entre as cadeiras. 
Pindamonhangaba conta 
com uma rede de educa-
ção infantil com atendi-
mento em 20 unidades do 
CMEI distribuídas pela 
cidade.

A Secretaria de Educação 
da Prefeitura de Pinda-
monhangaba retoma as 
atividades presenciais nas 
CMEI`s (Centro Munici-
pal de Educação Infantil 
- Creches), de forma gra-
dual. O retorno aconteceu 
na última quinta-feira (07) 
dentro do planejamento 
gradual estipulado pela 
Secretaria de Educação.
O retorno gradual organi-
za os alunos em grupos in-
dependentes com o intuito 
de evitar aglomerações. 

Secretaria de Obras e 
Planejamento de Pinda 
recebe Associação dos 

Engenheiros e Arquitetos 
para reunião de 
esclarecimento

uma fase de grandes in-
vestimentos e ocupações 
de solo sendo realizadas 
de forma qualitativa” afir-
mou a secretária de Obras 
e Planejamento, Marcela 
Franco.
Durante o encontro os pro-
fissionais de engenharia 
e arquitetura sugeriram 
ações para otimizar ainda 
mais o processo de apro-
vação de projeto, sendo 
pontuado o Decreto nº 
6.036/2021, que alterou a 
aprovação de projetos com 
atividades sujeitas à licen-
ça sanitária.
A medida visa desburo-
cratizar a aprovação de 
projeto de prédios que pre-
cisam da aprovação sani-
tária. Durante o encontro 
a Prefeitura ressaltou que 
os profissionais devem ser 
responsáveis em equalizar 
as questões técnicas de 
ambas aprovações, garan-
tindo o êxito do trabalho.
“O diálogo aberto da Se-
cretaria de Obras e Pla-
nejamento com os profis-

sionais tende a evoluir o 
método de trabalho e bus-
cando sempre melhorias 
em prol do crescimento do 
município e proporcionan-
do um ambiente favorável 
para a atração de novos 
investimentos”, acres-
centou Marcela. Dentre 
os participantes do en-
contro, esteve presente o 
presidente da Associação 
dos Profissionais de En-
genharia e Arquitetura de 
Pindamonhangaba (APE-
AAP), Eng. Emanuel 
Barreto Rios, que avaliou 
positivamente o encontro. 
“Agradeço à Prefeitura, 
na pessoa da Secretária 
de Obras e Planejamento 
Arq. Marcela Franco, que 
prontamente atendeu a 
nossa solicitação. 
Foi uma reunião muito 
produtiva com discussão 
item a item da pauta pro-
posta, dirimindo todas as 
dúvidas e esclarecendo 
itens de legislação impor-
tantes para o nosso traba-
lho”, afirmou Emanuel.

No final do mês de setem-
bro a Secretaria de Obras 
e Planejamento, recebeu 
no auditório da Prefeitura 
Municipal, os profissio-
nais da área de engenharia 
e arquitetura para uma reu-
nião de esclarecimentos e 
atualização sobre alguns 
pontos do processo de 
aprovação de projeto no 
município.Diversos temas 
foram abordados, entre 
eles a reavaliação da par-
ticipação do Condephaat 
junto a Lei nº 6450/2001, 
que se refere à anistia dos 
índices urbanísticos. Outro 
ponto debatido foi o IPTU 
Progressivo no Tempo, um 
instrumento do Plano Di-
retor que estava gerando 
dúvidas na interpretação e 
aplicação.
“A população não deve se 
preocupar com esse instru-
mento, pois a gestão públi-
ca deve atuar de forma que 
o bem coletivo seja con-
templado e todo o trâmite 
seja respeitado. 
Pindamonhangaba está em 

Guerreiras Pinda Futsal vão 
disputar a principal competição 

sub-20 do futsal feminino

está disputando o Cam-
peonato Paulista da Fede-
ração, atualmente está na 
segunda colocação, e é o 
atual campeão dos Jogos 
Regionais e Jogos Aber-
tos do Interior do estado 
de São Paulo. O elenco 
que disputará a Taça Bra-
sil tem Goleiras: Cami-
la e Jaque; Fixas: Duda, 
Sheyla e Tamtam; Alas: 
Gabi, Michele, Jho Jho, 
Danielle, Kelly e Aranda; 

Pivôs: Bruna, Martinha e 
Giovana; Comissão técni-
ca: Márcio Silva, Paloma 
Ribeiro, Thiago Silva, Na-
talia Rodrigues, Alexandre 
Arronge, Isabella Volpato.
“É o sonho de qualquer 
equipe participar desta 
competição, e com traba-
lho e dedicação, em tão 
pouco tempo de projeto 
conquistamos essa vaga”, 
disse o treinador da equi-
pe, Márcio Silva.

As Guerreiras Pinda Fut-
sal serão as únicas repre-
sentantes do estado de São 
Paulo na principal compe-
tição de futsal sub-20 do 
país, a Taça Brasil. O tor-
neio acontecerá na cidade 
de Brusque-SC entre os 
dias 25 e 30 desse mês.
A equipe conseguiu a clas-
sificação para a Taça Bra-
sil, por ter chegado à final 
do Campeonato Paulista 
sub-20 de 2019. O time 

Inscrições para segunda etapa do 
Circuito Corrida de Rua de Pinda 

terminam nesta sexta-feira

apenas ir até o Centro de 
Treinamento Luiz Caloi e 
confirmar a sua inscrição 
para segunda etapa até às 
18 horas do dia 8 de outu-
bro.
As pessoas que não se ins-
creveram ou não correram 
na primeira etapa poderão 
fazer as inscrições nos dias 
13, 14 e 15 de outubro.
Vale destacar que as ins-
crições podem ser feitas 

até o dia final ou até atin-
gir o número máximo da 
capacidade, que são de 
500 pessoas.
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 me-
lhor e também evita aglo-
meração.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
SEMELP (Secretaria de 
esportes e Lazer de Pin-
damonhangaba), está com 
inscrições abertas para a 
segunda etapa do Circui-
to Corrida de Rua – que 
acontecerá no Parque da 
Cidade, dia 24 de outubro, 
das 7 às 11 horas.
As pessoas que correram 
na primeira etapa precisam 


