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Prefeitura de Taubaté 
inicia campanha “natal 

mesa Taubaté”

feijão e macarrão) tam-
bém continuarão sendo 
aceitos, para expor carros 
é necessário doar 2 kg de 
alimentos para o veículo 
ficar na área aberta e 3 kg 
para a área coberta.  Já os 
proprietários de motos de-
vem contribuir com 1 kg 
de alimento para partici-
par.  Quem doar 1 kg de 
alimento e um brinquedo 
novo poderá expor o veí-
culo em qualquer área. A 
iniciativa visa arrecadar 
brinquedos que serão re-
passados para instituições 
parceiras do FUSSTA e 
que desenvolvem traba-
lhos com crianças em si-
tuação de vulnerabilidade 

social. O Fundo Social 
de Solidariedade também 
disponibilizará caixas em 
vários pontos de coleta 
para facilitar a participa-
ção da população nesta 
Campanha. Esta ação se 
estenderá até a primei-
ra quinzena de dezembro 
e depois as doações se-
rão encaminhadas para 
as instituições fazerem o 
repasse dos brinquedos 
arrecadados. O Feirão do 
Automóvel Mesa Tauba-
té acontece todos os do-
mingos, das 8h às 12h, no 
MERCATAU, que fica na 
Rua Professora Escolás-
tica Maria de Jesus, 100, 
Jardim Eulália.

A Prefeitura de Taubaté, 
através do Fundo Social de 
Solidariedade (FUSSTA), 
inicia no próximo domin-
go, dia 17 de outubro, uma 
campanha de arrecadação 
de brinquedos novos no 
Feirão do Automóvel Mesa 
Taubaté. O tema da cam-
panha será “Natal Mesa 
Taubaté”. Os interessados 
em participar do Feirão 
de Automóveis no Merca-
do Atacadista de Taubaté 
(MERCATAU) poderão 
contribuir com a campanha 
doando 1 kg de alimento e 
um brinquedo novo que 
substituirão a taxa cobrada 
para participar da exposi-
ção. Os alimentos (arroz, 

Prefeitura de Taubaté
terceirizará a 

administração de 4 
parques municipais

vembro esteja concluído 
o edital para as empresas 
interessadas. Serão tercei-
rizados os Parques Mu-
nicipais José Pistilli no 
Quiririm, Jardim das Na-
ções, Monteiro Lobato e 
SEDES. Cada parque pos-
sui uma grande área verde, 
com pistas de caminhada, 
quiosques para realização 

de piqueniques, banheiros, 
parquinho para as crian-
ças, quadras para realiza-
ção de modalidades espor-
tivas e atividades variadas. 
Há ainda nos Parques Jose 
Pistilli, Jardim das Nações 
e SEDES, o ‘’Parcão’’, 
espaço dedicado de lazer 
para os munícipes com 
animais de estimação.

A Prefeitura de Taubaté, 
realizará a terceirização 
da administração de 4 Par-
ques Municipais da cida-
de, visando oferecer mais 
qualidade à população 
nos serviços oferecidos, 
com gestão especializada 
e reduzindo gastos públi-
cos. Em fase avançada a 
estimativa é que em no-

sentido de direção inverti-
do. A Rua Expedicionário 
José Antônio Moreira terá 
o sentido invertido em 
direção à Rua Dr. Emílio 
Winter. Essa alteração tem 
como objetivo melhorar 
o entroncamento entre as 
ruas Expedicionário José 
Antônio Moreira e Mare-

chal Artur da Costa e Sil-
va, dar mais visibilidade 
para o motorista e melho-
rar a segurança no trânsito 
dessa região.
O local está sinalizado e 
agentes de trânsito estarão 
nos locais informados para 
garantir a fluidez e a segu-
rança viária.

A Prefeitura de Taubaté, 
através da Secretaria de 
Mobilidade Urbana, rea-
lizará a partir desta sexta-
-feira, dia 15 de outubro, 
alterações no sistema viá-
rio no bairro Santa Luzia.
As ruas José Gomes Tino-
co e Expedicionário José 
Antônio Moreira terão o 

Semob realizará alteração no 
sistema viário no bairro Santa 

Luzia em Taubaté

“Feirão mesa Taubaté” arrecada 
mais de 400 kg de alimentos

Ao todo participaram do 
Feirão 223 veículos, sen-
do 184 carros e 39 motos. 
Foram arrecadados 238 kg 
de arroz, 80 kg de feijão e 
98 kg de macarrão. Todos 
os alimentos recebidos são 
encaminhados para a Co-
zinha Piloto da Prefeitura, 
onde são preparadas 1.200 
unidades de sopas. 
O Fundo Social de So-

lidariedade de Taubaté, 
vinculado a Secretaria de 
Desenvolvimento e Inclu-
são Social, é o atual admi-
nistrador do Feirão, que 
tem como principal ob-
jetivo fazer desse evento 
mais uma oportunidade de 
ajudar as pessoas, arreca-
dando alimentos que serão 
utilizados no preparo das 
sopas.

O Feirão do Automóvel 
“Mesa Taubaté” arreca-
dou 416 kg de alimentos 
no último domingo, dia 
10 de outubro, que serão 
repassados para o Fundo 
Social de Solidariedade 
de Taubaté (FUSSTA) 
para o preparo das sopas 
que são distribuídas em 
seis bairros da cidade pelo 
“Projeto Mesa Taubaté”.
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EXPEDIENTE

de animais.
Palestras de conscientiza-
ção nos núcleos sociais, 
elaboração de materiais 
publicitários de campa-
nhas de prevenção de do-
enças animal e de maus 
tratos são alguns exemplos 
de outras ações a serem 
desenvolvidas.
A nova diretoria, que in-
corpora também as atri-
buições referentes aos 
serviços de combate às 
zoonoses como castrações 
e vacinação antirrábica, 
está vinculada à Secreta-
ria Municipal de Saúde. O 
cargo é ocupado por Car-
los Rocha, que é formado 
em Educação Física e há 
mais de 16 anos atua como 
protetor animal no municí-
pio.
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 (CRA), Castramóvel, 
Centro de Controle de 
Zoonoses (CCZ), canal de 
denúncia de maus-tratos 
e abandono de animais, 
além de vacinação antirrá-
bica.
A equipe do CCZ e do 
CRA é composta atual-
mente por 4 médicos ve-
terinários, 2 auxiliares de 
médico veterinário, 01 ad-
ministrativo, 06 tratadores 
de animais, 02 profissio-
nais de limpeza, 01 vigia, 
além do diretor.
A diretoria provisoriamen-
te está atendendo na sede 
da Vigilância em Saúde 
(rua Cunhambebe, 521 – 
Centro) porém em breve 
funcionará no CRA (av. 
Pacaembu, 101, na Estufa 
I), no horário das 8 horas 
ao meio-dia e das 13 às 17 
horas, de segunda a sexta-
-feira.

Elaborar o plano muni-
cipal de proteção e bem-
-estar animal de maneira 
participativa, firmar parce-
rias ou convênios e poten-
cializar os meios existen-
tes com vistas ao cuidado 
animal, efetuar diligências 
nas entidades que prestam 
serviço de acolhimento, 
cuidado, serviço ou su-
porte animal: estas são al-
gumas das atribuições da 
nova Diretoria de Proteção 
e Bem-Estar Animal de 
Ubatuba, criada pela Lei 
número 4418/2021.
Outro objetivo da direto-
ria é articular o serviço de 
gestão do cuidado animal, 
prestando auxílio aos cida-
dãos que efetuam a guar-
da provisória de animais 
abandonados, criando ban-
co de dados único de ado-
ção animal e organizando 
grupos de voluntários para 
a tutela do interesse ani-
mal, bem como recebendo 
denúncias de maus tratos 

DAEE, APTA e Prefeitura de 
Pinda realizam vistoria técnica 

na represa do antigo Haras para 
retomada da canoagem

a Prefeitura poderá dar 
uma vida esportiva ao es-
paço, mediante todos os 
protocolos exigidos para 
seu uso”, afirmou Maria 
Eduarda. O prefeito Dr. 
Isael Domingues agrade-
ceu o trabalho da Apta. 
“Agradecemos o empenho 
da agência nos estudos de 
viabilidade da outorga, a 
parceria com o DAEE e a 
integração da nossa Pre-
feitura, através do Meio 
Ambiente e Esporte, pois 
retomar esse esporte olím-
pico é uma prioridade em 
nossa gestão”, afirmou 
Dr. Isael. Para a Agência 
Paulista de Tecnologia 
em Agronegócio (Apta), a 
ação trará também ganhos 
para as pesquisas científi-
cas. “É de grande impor-
tância a parceria entre Pre-
feitura e a Apta Regional 
no sentido de promover 
ganhos culturais, esporti-
vos, ambientais e científi-
cos para toda a sociedade 
pindense. A outorga é pri-
mordial para garantir as 
pesquisas científicas com 
piscicultura, carcinicultu-
ra e ranicultura do Setor 
de Aquicultura do Polo 
Regional Vale do Paraí-
ba/Apta”, afirmou o Di-
retor Técnico de Divisão, 
Sérgio Henrique Schal-
ch. Tradição - Por muitos 
anos, Pindamonhangaba 
foi destaque no cenário 
nacional pela prática da 
canoagem na represa da 
fazenda Haras Paulista, de 

propriedade do governo 
do Estado. Com o objetivo 
de resgatar esse projeto, a 
Prefeitura e DAEE discu-
tiram a pauta em reunião, 
realizada no último mês 
de maio. A Secretaria de 
Esportes vem trabalhando 
para que o município reto-
me essa modalidade espor-
tiva que por muitos anos 
trouxe alegria à população 
e formou diversos atletas, 
através da APICANO (As-
sociação Pindamonhanga-
bense de Canoagem).
Em agosto, com a conquis-
ta histórica da modalidade 
esportiva, liderada pelo 
técnico da equipe brasilei-
ra de canoagem, Lauro de 
Souza Junior, conhecido 
no meio esportivo como 
‘Pinda’, por ser natural de 
Pindamonhangaba, a pau-
ta ganhou nova motivação.
O técnico esteve na Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
em 17 de agosto e falou 
sobre o trabalho com os 
atletas da seleção brasi-
leira, em especial com o 
campeão olímpico na pro-
va de C1 1000m, Isaquias 
Queiroz. “Queremos mui-
to que isso retorne, pois 
além da qualidade e do 
resultado físico, o esporte 
tem uma finalidade social 
e a canoagem pode somar 
muito fortemente nessa 
missão que determinamos 
ao assumir a SEMELP”, 
comentou o secretário de 
Esportes, Everton China-
qui.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, a Apta (Agên-
cia Paulista de Tecnolo-
gia em Agronegócio) e o 
DAEE (Departamento de 
Águas e Energia Elétrica) 
do Governo do Estado de 
São Paulo realizaram, na 
semana passada, uma vis-
toria técnica junto à re-
presa da antiga Fazenda 
do Haras Paulista com o 
objetivo de viabilizar a au-
torização para outorga da 
barragem, possibilitando 
a retomada das atividades 
esportivas da canoagem.
Participaram da vistoria 
a secretária de Meio Am-
biente, Maria Eduarda San 
Martin, assessor da Secre-
taria de Esportes, Rafael 
Usier, o diretor do Polo 
Regional da Apta (respon-
sável pela gestão da pro-
priedade e elaboração de 
todo estudo técnico) Sér-
gio Henrique Schalch e o 
responsável pelo Centro 
Tecnológico de Hidráuli-
ca e Recursos Hídricos do 
DAEE, engenheiro Nobu-
ru Minei, especialista em 
barragens.
“Estamos confiantes na 
viabilidade desta autori-
zação do órgão ambiental 
e com a outorga da bar-
ragem ter aprovado a sua 
utilização para treinos de 
canoagem. Evidente que 
deverão ser realizados es-
tudos que minimizem os 
riscos de qualquer fator 
de rompimento e assim 
em parceria com a APTA, 

Agentes comunitários de saúde e de endemias 
Ubatuba têm dia em sua homenagem

quanto em ações coletivas.
“Queremos agradecer por 
todo o trabalho, principal-
mente frente à pandemia, 
com a atuação dos ACS no 
monitoramento de pacien-
tes de Covid-19, acompa-
nhando e ligando para os 
contatos desses pacientes, 
e também atuando na va-
cinação, na organização 
das filas, orientação, ve-
rificação das doses, entre 
outros”, destacou a secre-
tária de Saúde, Sheila da 
Silveira Barbosa. “O tra-
balho dos agentes de com-
bate a endemias também é 
primordial para o controle 
de vetores e da transmis-
são de doenças que afetam 
diretamente a saúde da co-
munidade”, completou.
Para Flaviana Maria da 
Silva, ACS concursada há 
6 anos da equipe do posto 
do Perequê-Açu, eventos 
como o de hoje são muito 
gratificantes. “Sentimos o 

reconhecimento ao nosso 
trabalho. O trabalho do 
ACS envolve amor, dedi-
cação, zelo. A pandemia 
não foi fácil para ninguém, 
principalmente para nós. 
Mas agora já começamos 
a respirar novamente com 
a população vacinada”, fa-
lou.
Na dinâmica de reflexão 
sobre a profissão, Gustavo 
Barros, agente na Vigilân-
cia em Saúde, citou frase 
do médico e cientista bra-
sileiro, Vital Brazil, cria-
dor do Instituto Butantan: 
“A única felicidade na 
vida está na consciência 
de ter realizado algo útil 
para a comunidade”.
“Temos uma profissão que 
está na Constituição Fe-
deral. Acho meu trabalho 
maravilhoso e tenho muito 
orgulho de o fazer”, afir-
mou a agente Flávia Re-
gina  Vicente Batista, que 
atua há 14 anos na área.

A Secretaria de Saúde da 
Prefeitura de Ubatuba reu-
niu na manhã desta sexta-
-feira, 8, toda a equipe de 
agentes comunitários de 
saúde e agentes de com-
bate a endemias para uma 
manhã de integração en-
tre esses profissionais. A 
atividade marcou o Dia 
Nacional do Agente Co-
munitário de Saúde (ACS) 
e do Agente de Endemias, 
instituído pela Lei n. 
11.585/2007 e celebrado 
todos os anos em 4 de ou-
tubro. Os ACS compõem 
a equipe multiprofissional 
nos serviços de atenção 
básica à saúde e desenvol-
vem ações de promoção 
da saúde e prevenção de 
doenças. Os ACS realizam 
a integração dos serviços 
de saúde da atenção bá-
sica com a comunidade, 
exercendo uma atividade 
de educação em saúde tan-
to em visitas domiciliares 

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

Livro D-26, FLS. nº 5, Termo nº 7479
Faço saber que pretendem se casar VITOR ALEXANDRE RIBEIRO e ANA PAULA PEREIRA, apren-
sentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasi-
leiro. O habilitante é natural de Taubaté-SP, nascido no dia 29 de outubro de 1979, de estado civil divor-
ciado, de profissão comerciante, residente e domiciliado na Alameda Monjoleiros, nº 45, Flor do Campo, 
Tremembé/SP, filho de SELMA RIBEIRO, de 65 anos, natural de Lambari/MG, nascida na data de 30 de 
janeiro de 1956, residente e domiciliada em Tremembé/SP. A habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida 
no dia 27 de dezembro de 1977, de estado civil solteira, de profissão manicure, residente e domiciliada 
na Alameda Monjoleiros, nº 45, Flor do Campo, Tremembé/SP, filha de HELIO PEREIRA, de 70 anos, 
natural de Pindamonhangaba/SP, nascido na data de 01 de julho de 1951 e de REGINA ALVES DOS 
SANTOS PEREIRA, de 65 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 22 de abril de 1956, ambos 
residentes e domiciliados em Taubaté/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.

Prefeitura de Ubatuba 
cria Diretoria de

 Proteção e Bem-Estar 
Animal
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Câmera de monitoramento flagra 
furto de bicicleta e GCM de Pinda 

prende autora do delito

seta cinza e bermuda azul, 
a GCM obteve êxito em 
localizar e prender a mes-
ma na rua João Livramen-
to, no bairro Vila Rica.
Após ser questionada, 
L.J.M., 44 anos, mora-
dora do Cidade Jardim 
confessou ter arrombado 
o cadeado da bicicleta de 
marca Houston e ter sub-
traída a mesma.  Informa-
do da abordagem, a vítima, 
P.S.S., 53 anos, morador 
do bairro Jardim Mariana, 
compareceu à delegacia 
e reconheceu a bicicleta 
como sendo de sua pro-
priedade.  O Delegado Dr. 

Renato Marcondes Garcia 
ratificou a prisão por furto 
qualificado. “Novamente 
a integração da tecnologia 
com o patrulhamento na 
rua elucida mais uma ação 
criminosa, demonstrando 
que a Prefeitura tem fei-
to sua parte no combate à 
criminalidade.Em breve, 
iremos receber novas via-
turas, estamos preparando 
nossos GCMs com treina-
mento e tudo isso aliado à 
parceria com a PM e Civil 
está gerando bons resulta-
dos”, afirmou o secretário 
de Segurança, Fabrício 
Pereira.

As câmeras de monitora-
mento do Centro de Se-
gurança Integrada (CSI) 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba flagraram mais 
uma ação criminosa na re-
gião central do município 
no início da tarde do últi-
mo sábado (9).
Através do monitoramen-
to, os GCMs Silvestre e 
Evaldo foram informados 
pelo CSI que uma mulher 
praticou o furto de uma 
bicicleta nas imediações a 
Praça da Liberdade, proxi-
midade da Padaria Pylão. 
Mediante informação de 
que a autora trajava cami-

Pindamonhangaba recebe 
unidade móvel da EDP para 
troca de 15 mil lâmpadas de 

maior consumo por LED

ram trocadas. A economia 
de energia gerada foi de 
2.334 megawatts-hora/ano 
(MWh/ano), o que corres-
ponde ao abastecimento 
de aproximadamente 970 
residências por ano. Todas 
as lâmpadas entregues pe-
los clientes no momento 
da substituição foram des-
tinadas ao descarte ecolo-
gicamente correto.
“O projeto Eficiência So-
lidária proporciona uma 
economia real para os 
clientes com a substitui-
ção das lâmpadas, já que a 
iluminação pode represen-
tar cerca de 15% da conta 
de energia, dependendo 
do hábito de consumo da 
família. Além disso, o pro-
grama cumpre um papel 
social importante de refor-
çar a conscientização so-
bre o uso racional e seguro 
da energia elétrica e dos 
recursos naturais”, afirma 
Roberto Miranda, gestor 
da EDP.
A lâmpada LED tem uma 
vida útil muito superior 
aos outros tipo e uma LED 
de potência 8W, por exem-
plo, chega a durar cerca de 
25 mil horas, equivalente 
a uma média de aproxima-
damente 10 anos de vida 
útil. Como participar do 
projeto Eficiência Solidá-
ria O cliente deve residir 
em Pindamonhangaba e 
comparecer ao posto de 

troca munido da última 
fatura de energia (classi-
ficação residencial), do-
cumento de identidade, 
além de estar com as con-
tas de energia em dia. No 
local, entregará até cinco 
lâmpadas incandescentes, 
alógenas ou fluorescentes 
compactas para receber 
a mesma quantidade de 
LED. O projeto Eficiên-
cia Solidária faz parte do 
Programa de Eficiência 
Energética - PEE da EDP, 
regulado pela Agência 
Nacional de Energia Elé-
trica (ANEEL). Com o 
objetivo de preservar os 
recursos naturais e pro-
mover a educação para o 
uso inteligente da energia 
elétrica e evitar o desper-
dício, o PEE da EDP re-
aliza projetos na área de 
concessão que buscam a 
conscientização, de modo 
que a energia seja utiliza-
da com responsabilidade. 
“Quero agradecer mais 
essa parceria da EDP com 
nosso município. Estamos 
realizando ações dessa na-
tureza em diversos espa-
ços públicos e ressalto que 
a nossa gestão está focada 
em dotar nossa cidade até 
o final deste mandato com 
iluminação pública 100% 
LED, o que nos dará um 
grande avanço, segurança 
e economicidade”, afir-
mou o prefeito

Pindamonhangaba recebe 
nesta semana um posto 
de troca de lâmpadas de 
maior consumo (incan-
descentes, alógenas ou 
fluorescentes compactas) 
por LED, para clientes re-
sidenciais. Até o dia 30 de 
outubro estarão disponí-
veis 15 mil lâmpadas.
A ação faz parte do projeto 
Eficiência Solidária, orga-
nizado pela EDP, distri-
buidora de energia elétri-
ca do Vale do Paraíba. Os 
interessados poderão fazer 
a troca no “Led Truck”, 
posto instalado na Esta-
ção Arte Encanto, na Rua 
Martin Cabral, 374 (em 
frente à Escola Alfredo 
Pujol), de segunda a sexta-
-feira, das 9h às 16h, e aos 
sábados, das 9h às 13h.
A iniciativa tem como 
objetivo incentivar a uti-
lização correta e segura 
da energia elétrica, bene-
ficiando os moradores da 
área de concessão. Nesta 
edição do projeto serão 
disponibilizadas 60 mil 
lâmpadas. Além de Pinda-
monhangaba, o Eficiência 
Solidária já passou pela 
cidade de Santa Branca e 
Guararema e seguirá ainda 
para os municípios de Lo-
rena e São José dos Cam-
pos.
Desde o início do pro-
grama, em 2017, cerca 
de 205 mil lâmpadas fo-

como desenvolvimento e 
implantação de projetos 
turísticos no município; 
promoção, apoio, parti-
cipação e realização de 
eventos de interesse tu-
rístico no município; pro-
grama e projetos de qua-
lificação e aprimoramento 
profissional dos serviços 
turísticos, entre outros.
Ainda conforme a lei, o 
FUMTUR será adminis-
trado por meio de um Con-
selho Deliberativo, que 
será responsável pela apli-
cação dos recursos refe-
rentes a projetos e progra-
mas turísticos integrantes 
da política municipal de 

turismo, aprovados pelo 
COMTUR.
Os recursos financeiros 
do fundo, segundo o texto 
da lei, serão constituidos, 
basicamente, por transfe-
rências, repasses, auxílios 
e subvenções de entida-
des, empresas ou órgãos 
internacionais, federais, 
estaduais ou municipais, 
específicos ou oriundos 
de convênios ou ajustes 
financeiros firmados pelo 
Município, cuja aplicação 
seja destinada especifica-
mente às ações de implan-
tação de projetos turísticos 
no município de Caçapa-
va.

A Prefeitura de Caçapava 
promulgou a Lei nº 5884 
de 4 de outubro de 2021, 
que cria o Fundo Muni-
cipal de Turismo (FUM-
TUR) com a finalidade 
de prover e gerir recursos 
para o financiamento da 
implantação de planos, 
programas, projetos e ma-
nutenção dos serviços ofi-
ciais de turismo no Muni-
cípio. A lei é de autoria do 
Executivo.
O FUMTUR é vinculado 
à Secretaria de Indústria, 
Comércio e Agricultura. 
De acordo com o texto da 
lei, os recursos do fundo 
serão aplicados em ações 

dagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina e no Pa-
lacete 10 de Julho.
 Mais informações direto 
no local ou pelo telefone 
do Departamento de Cul-
tura: 3642-1080. Confira a 
programação completa:
Oficinas no Palacete 10 de 
Julho
Artesanato Natalino
Com Solange Verol
Toda quarta-feira, das 14 

às 16 horas. Mosaico
Com Cláudia Blanco
Toda quarta-feira
Das 9 às 11 horas
Fotografia, Com Beto Sal-
gado. Toda quinta-feira, 
das 14 às 16 horas. Ofici-
nas no Museu Histórico e 
Pedagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina
Literatura
Com Hérica  Veryano
Sábado, das 9 às 11 horas

A Secretaria de Cultura e 
Turismo da Prefeitura de 
Pindamonhangaba apre-
senta o calendário de ofi-
cinas culturais gratuitas. 
As vagas são limitadas e 
as inscrições podem ser 
feitas presencialmente no 
Palacete 10 de Julho, das 
9h às 17h, ou no horário da 
aula. 
As oficinas acontecerão 
no Museu Histórico e Pe-

Secretaria de Cultura e Turismo apresenta quatro 
oficinas presenciais gratuitas

Prefeitura de Caçapava promulga lei que cria o 
Fundo Municipal de Turismo

Servidores de Caçapava 
participam de capacitação 

sobre protocolo digital
apresentação do sistema 
de protocolo digital, que 
visa a eliminação de papel, 
agilidade na conclusão dos 
processos bem como a dis-
ponibilização de serviços 

na internet para toda a po-
pulação. 
O sistema está sendo im-
plando na Prefeitura. A ca-
pacitação foi realizada no 
Paço Municipal.

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Administração, promo-
veu na quarta-feira, 13 de 
outubro, capacitação aos 
servidores municipais de 
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Pioneirismo em compensação ambiental 
marca abertura da Copa Brasil de Vela 

em Ilhabela

neira, precisamos cuidar 
da nossa água (mar e ca-
choeiras), mata e do nosso 
ar. Vamos investir muito 
na questão de coleta e tra-
tamento de esgoto, garan-
tindo a balneabilidade de 
nossas praias, uma parte 
essencial da nossa indús-
tria que é o Turismo”.
Para a compensação da 
emissão dos gases duran-
te o evento, serão plan-
tadas mudas de Jussara. 
“No Hino de Ilhabela te-
mos a seguinte frase: ‘tuas 
montanhas e palmeiras’, 
está faltando pelo menos 
um dessas palmeiras em 
Ilhabela, que é a palmei-
ra de Jussara, muito utili-
zada para o consumo do 
palmito. A compensação 
ambiental, o carbono zero 
desse evento se dará com 

o plantio de um Bosque de 
Jussara. Essa será a nossa 
contribuição”, finalizou o 
secretário de Meio Am-
biente, Xico Graziano.
Sobre a Copa Brasil de 
Vela. O evento faz parte 
do Plano de Alto Rendi-
mento (PAR) da CBVela, 
que analisa os resultados 
e desempenhos dos vele-
jadores 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 Olimpía-
das de 2024, em Paris.

Os bons ventos sopram e 
a sustentabilidade marca 
presença na abertura da 
Copa Brasil de Vela, que 
aconteceu nesta quarta-
-feira (13), na escola de 
Vela Lars Grael, em Ilha-
bela.
Pela primeira vez em to-
das as edições já realiza-
das, o evento irá calcular 
e compensar as emissões 
de gases do efeito estu-
fa geradas pelo consumo 
de combustível fóssil das 
embarcações de apoio 
às regatas. O prefeito de 
Ilhabela, Toninho Colucci, 
participou da cerimônia e 
destacou ações de susten-
tabilidade e a preocupação 
com o Meio Ambiente. 
“Ilhabela é Capital Na-
cional da Vela, mas para 
continuar sendo dessa ma-

Teatro Municipal de 
Ubatuba sedia I Mostra de 

Saberes Artesanais do 
Litoral Norte

Exaltação à Santa Cruz, 
22.
As obras estão divididas 
nas categorias: “adornos”, 
“acessórios” e “vestuá-
rios”; “decorativos”; “uti-
litários e/ou educativos”; 
“típicos/tradicionais”.
A mostra vai premiar ar-
tistas vencedores das ca-
tegorias descritas acima, 
a partir do voto popular e 
desempenho nas redes so-
ciais.
O evento faz parte do III 
Fórum de Saberes Arte-

sanais, contemplado pelo 
Prêmio PROAC 32/2020, 
que ocorre em formato 
híbrido, online e presen-
cial, em diferentes pontos 
da cidade. Nesta terceira 
edição, o evento incorpo-
ra novos formatos às atra-
ções, como os podcasts, 
com um novo episódio 
divulgado todas às terças-
-feiras.Saiba mais e confi-
ra a programação comple-
ta do III Fórum de Saberes 
Artesanais em: https://sa-
beresartesanais.com.br/

Outubro é mês de aniver-
sário de Ubatuba e uma 
das atividades que integra 
a programação é a I Mos-
tra de Saberes Artesanais 
do Litoral Norte, que ocor-
re no Teatro Municipal da 
cidade de Ubatuba, de 09 
de outubro a 07 de novem-
bro.
Ao todo são 120 artistas 
que se apresentam na Sala 
de Exposições do Teatro 
Municipal de Ubatuba, 
localizado no centro his-
tórico da cidade, na Praça 

PAT de Ilhabela disponibiliza 136 
vagas de emprego

vagas), barman (três va-
gas), marinheiro de espor-
te de recreio (três vagas), 
operador de caixa (três 
vagas), ajudante de carga 
e descarga de mercadoria 
(duas vagas), atendente 
de telemarketing (duas va-
gas), caseiro (duas vagas), 
dedetizador (duas vagas), 
faxineiro (duas vagas), 
pedreiro (duas vagas) e 
pizzaiolo (duas vagas). Há 
ainda oportunidade para 
ajudante de lavador de au-
tomóvel (16 ou 17 anos), 
ajudante de pizzaiolo, as-
sistente de vendas, auxiliar 
administrativo, auxiliar de 
cabeleireiro, auxiliar nos 
serviços de alimentação, 
carregador e descarrega-
dor de caminhão, churras-
queiro, costureira de má-
quina reta, costureira em 
geral, cumim, esteticista, 
gerente de loja e super-
mercado, jardineiro, lava-
dor de roupas, manobrista, 

massoterapeuta, mecânico 
de auto em geral, mecâ-
nico de instalações indus-
triais, mecânico de moto-
cicletas, padeiro, pintor de 
casas, pizzaiolo, técnico 
em manutenção de equi-
pamentos de informática 
e vendedor em comércio 
atacadista. 
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.
 As oportunidades estão 
disponíveis no site: https://
ilhabelapat.wixsite.com/
timedoempregodailha.

O Posto de Atendimento 
ao Trabalhador (PAT) de 
Ilhabela está com 136 va-
gas de emprego. Entre as 
vagas disponíveis estão: 
camareira de hotel (nove 
vagas), auxiliar de cozinha 
(oito vagas), ajudante de 
obras (sete vagas), auxi-
liar de manutenção predial 
(sete vagas), garçom (sete 
vagas), ajudante de moto-
rista (seis vagas), empre-
gado doméstico nos ser-
viços gerais (seis vagas), 
auxiliar de limpeza (cinco 
vagas), cozinheiro de res-
taurante (cinco vagas), 
atendente de balconista 
(quatro vagas), carpinteiro 
(quatro vagas), manicure 
(quatro vagas), recepcio-
nista de hotel (quatro va-
gas), ajudante de cozinha 
(três vagas), armador de 
estrutura de concreto (três 
vagas), auxiliar de jardi-
nagem (três vagas), au-
xiliar de lavanderia (três 

Inscrições para curso de 
confecção industrial são 

prorrogadas até 15 de outubro
 manhã, tarde e noite (16 
alunos por turma). 
O curso será ministrado na 
Unidade Móvel do Via Rá-
pida, instalado ao lado do 
Campo do Galera, no bair-
ro da Água Branca.           
Os interessados devem 

procurar o PAT de Ilha-
bela, que fica na Rua Pre-
feito Mariano Procópio de 
Araújo de Carvalho, 86, 
no Pereque (Paço Munici-
pal). 
O horário de atendimento 
é das 10h às 16h.

A Prefeitura de Ilhabela 
informa que as inscrições 
para o curso de confecção 
industrial foram prorroga-
das até o dia 15 de outubro.
São 48 vagas disponíveis 
distribuídas em três perí-
odos:


