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Equipe de manutenção 
escolar da Prefeitura de 
Ubatubaatende mais de 
mil solicitações em 2021

de obra e viabilizará os 
pagamentos à empresa ga-
nhadora conforme os ser-
viços forem executados.
“Com a ata de manutenção 
em vigência, a previsão de 
atendimentos vai melhorar 
e a qualidade dos serviços 
vai aumentar, pois os paga-
mentos só serão liberados 
após vistoria de responsá-
vel designado pela seção 
de manutenção escolar”, 
explicou a diretora de Lo-
gística e Suprimentos, Ma-
ria Olívia Torres do Valle.
Dentre os atendimentos 
que se destacam, estão a 
implementação do serviço 
de poda nas escolas mais 
necessitadas, a limpeza 
das caixas d’água, as de-
detizações – que estão em 
vigência e a substituição 
de extintores vencidos por 
novos. 
“Fizemos a limpeza de 163 
caixas d’água e 114 filtros. 
Além disso, as próximas 
limpezas já estão agenda-
das e inseridas em um cro-

nograma visando a cons-
tante manutenção, que 
garante a saúde de todos 
que consomem o recurso 
nas unidades”, acrescen-
tou Maria Olívia.
Mais ações
A Educação ainda investiu 
em dois caminhões para 
os serviços básicos de ma-
nutenção nas unidades do 
município. Um foi adqui-
rido e o outro foi reforma-
do. 
Com foco em otimizar ser-
viços, unindo qualidade à 
economia, conforme soli-
citação da prefeita Flavia 
Pascoal, a pasta conseguiu 
devolver dois imóveis que 
estavam alugados para 
atendimento de Creche no 
bairro Estufa II.  
A manutenção das ca-
sas para a devolução foi 
executada com a equipe 
de obras da manutenção, 
uma das justificativas da 
diminuição no ritmo de 
atendimentos no período 
de junho a setembro.

A Secretaria de Educação 
de Ubatuba comemora os 
avanços no setor de ma-
nutenção escolar. Desde 
janeiro de 2021, foram 
atendidas 1134 solicita-
ções recebidas em um total 
de 1826, mesmo com uma 
equipe reduzida.
Atualmente, o setor con-
ta com uma equipe de 32 
pessoas divididas em: uma 
equipe de capina (oito pes-
soas), uma equipe de obras 
(oito pessoas), duas equi-
pes de elétrica (com quatro 
pessoas cada), uma equipe 
de hidráulica (duas pesso-
as), uma equipe de carpin-
taria (duas pessoas), uma 
equipe com o caminhão 
(duas pessoas), uma equi-
pe de pintura (cinco pesso-
as) e um encarregado.
A tendência desse número 
é aumentar, pois, de acor-
do com a gestão da manu-
tenção escolar, a pasta está 
no aguardo da licitação da 
ata de manutenção, que vai 
contemplar material e mão 

Sábado, 16, é dia V da 
Campanha Nacional 
de Multivacinação

São Francisco e nos postos 
de saúde da Maranduba e 
do Ipiranguinha, no horá-
rio das 8 às 17 horas ou até 
o final das doses.
Quem tomou a primeira 
dose da Astrazeneca há 12 
semanas, da Pfizer há 56 
dias ou da Coronavac há 
28 dias pode se dirigir a 
um desses três pontos para 
receber a segunda dose. É 
obrigatório apresentar a 
carteira de vacinação com-
provando a primeira dose 
recebida em Ubatuba e 
documento com foto (RG, 
CNH, RNE ou outro).
Os endereços de aplicação 
da segunda dose no sábado 
são:
–  Igreja São Francisco:  
av. Prof. Thomaz Galhar-
do, 1247 – Centro.
– Posto ESF da Marandu-
ba: rua do Engenho, s/n
– Posto ESF do Ipirangui-
nha: rua da Assembléia, 
114
Confira os endereços dos 
demais postos de saúde 
na página da Prefeitura de 
Ubatuba.
Reforço contra Covid-19 
para profissionais da saúde
No sábado, 16, também 
haverá aplicação da dose 
adicional ou dose de re-
forço para médicos, pro-
fissionais de enfermagem, 
dentistas e auxiliares de 
consultório dentário, fi-
sioterapeutas, fonoaudi-
ólogos que estejam tra-
balhando em clínicas, 
ambulatórios e hospitais, 
além de profissionais de 
laboratório e farmacêuti-
cos que estejam realizando 
exames de diagnóstico de 
Covid-19.

O local de aplicação da 
dose de reforço para pro-
fissionais da saúde é a Es-
cola Técnica de Enferma-
gem (Etenf), que abrirá no 
horário das 8 às 17 horas 
ou até o final das doses 
disponíveis. A Etenf fica 
na rua Cunhambebe, 468 
– Centro.
Atenção: somente pro-
fissionais que tenham to-
mado a segunda dose há 
6 meses ou mais poderão 
receber a dose adicional. 
É obrigatório apresentar 
também algum documen-
to (declaração ou carteira 
de trabalho) que compro-
ve a atuação em institui-
ção médica, clínica ou 
laboratório do município, 
além de documento com 
foto (RG, CNH, RNE ou 
outro) e da carteira de va-
cinação contra a Covid-19 
comprovando as doses re-
cebidas em Ubatuba. Far-
macêuticos que realizam 
exames para detecção da 
Covid-19 devem apresen-
tar declaração da institui-
ção referindo exercer essa 
atividade.
Primeira dose contra a Co-
vid-19
Pessoas que ainda não ti-
veram acesso à primeira 
dose da vacina contra a 
Covid-19 devem se dirigir 
à unidade de saúde mais 
próxima de sua casa para 
realizar seu cadastro. A 
partir desse levantamento 
dos postos de saúde, a Vi-
gilância em Saúde de Uba-
tuba irá requisitar novas 
doses ao governo estadual 
para completar a vacina-
ção de toda a população 
do município

No próximo sábado, 16 
de outubro, os postos de 
Estratégia de Saúde da 
Família (ESF) de Uba-
tuba participam do dia V 
da Campanha Nacional 
de Multivacinação. Todas 
as unidades, exceto as do 
Sertão do Ubatumirim, 
Picinguaba e Camburi, es-
tarão abertas das 8 às 17 
horas  para conferir a situ-
ação vacinal de crianças e 
adolescentes menores de 
15 anos de idade (14 anos, 
11 meses e 29 dias).
Pais ou responsáveis de-
vem levar as crianças e 
adolescentes da faixa etá-
ria indicada ao posto de 
saúde mais próximo de sua 
residência com a carteira 
de vacinação. Um profis-
sional fará a conferência 
do esquema vacinal para 
ver quais doses precisarão 
ser aplicadas.
Serão oferecidas 16 vaci-
nas que protegem contra 
cerca de 20 doenças, en-
tre elas, difteria, tétano, 
tuberculose, poliomielite, 
sarampo, caxumba, rubé-
ola, hepatites A e B, vari-
cela, febre amarela, HPV, 
rotavírus, meningite e 
pneumonia.
Todos os protocolos de 
prevenção contra a Co-
vid-19 serão adotados 
como uso de máscara, dis-
ponibilização de álcool em 
gel e organização do aten-
dimento com vistas a dis-
tanciamento de um metro.
Vacina contra a Covid-19
Sábado, 16, também ha-
verá aplicação da segunda 
dose das vacinas contra a 
Covid-19, porém somente 
em três pontos: na Igreja 

Taubaté nomeia novo 
secretário de governo 

e relações 
institucionais

José Afonso Lobato, mais 
conhecido como Padre 
Afonso, é Sacerdote da 
Igreja Católica há 30 anos 
e foi deputado estadual 
entre 2003 e 2019, possui 
formação em Filosofia, Te-
ologia e Direito. A Secreta-
ria de Governo e Relações 
Institucionais trabalha de 
forma direta na assistência 
ao Chefe do Executivo em 
suas relações com muníci-
pes, entidades públicas e 

privadas e atua de manei-
ra integrada com todas as 
Secretarias e órgãos mu-
nicipais. Utiliza de meca-
nismos e ferramentas para 
identificação, avaliação, e 
melhor direcionamento de 
ações que visem o aperfei-
çoamento dos serviços pú-
blicos do município, além 
de ser responsável pela re-
lação institucional com ór-
gãos públicos municipais, 
estaduais e federais.

A prefeitura nomeou nesta 
quinta-feira, 14 de Outu-
bro, o Padre José Afonso 
Lobato, para assumir o 
cargo de Secretário de Go-
verno e Relações Institu-
cionais. 
Anteriormente ocupado 
pelo Engenheiro Adriano 
Viterbo, que faleceu em 
Agosto, a Secretaria era 
liderada interinamente 
pelo Chefe de Gabinete do 
município, Renato Ayelo. 
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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 

Artista abre exposição 
fotográfica ‘O Retrato da 
Comunidade’ em Ilhabela

através das fotografias 
antigas apresentadas pe-
los moradores. “Convido 
a população de Ilhabela e 
turistas para que visitem 
a exposição e conheçam o 
resultado da vivência que 
tive com a comunidade do 
Morro dos Mineiros. Mi-
nha maior motivação para 
desenvolver essas imagens 
é valorizar pessoas que 
muito contribuíram para a 
história da cidade de Ilha-
bela”, aponta Samurai.
As famílias participantes 
da exposição, moradores 
da comunidade e convida-
dos estão recebendo con-
vites para a abertura, pro-
duzidos em papel semente 
(margaridas) e podem ser 
plantados por levar semen-
tes em sua composição. “A 
intenção é que ao invés de 
jogar fora o papel, as pes-
soas possam plantar”, en-
fatiza o fotógrafo. 
O projeto, além da expo-
sição fotográfica ao ar li-
vre, terá uma galeria vir-
tual no site do fotógrafo 
www.felipesamurai.com.
br e o ‘Foto Contada’ com 
descrição em língua brasi-
leira de sinais (LIBRAS), 
garantindo acessibilidade 
aos deficientes visuais e 
auditivos.
A palestra sobre o proces-
so criativo do trabalho, 
assim como a mostra de 
lambe-lambe ocorrem du-
rante o período de visita-
ção da exposição. 
Todas as atividades são 
gratuitas. A produção do 
projeto está a cargo de Dé-
bora Bergamini.

Sobre Felipe Samurai    
Em Ilhabela, a série “Más-
caras do Olhar” foi sele-
cionada no edital da Se-
mana da Arte em 2020, 
que foi realizada no for-
mato virtual, sendo tam-
bém aprovada em outros 
eventos, como no Festival 
Foto em Pauta, Festival de 
Imagens Periféricas e par-
ticipação no Festival Roda 
Cultura Vale do Paraíba, 
realizado pelo PROAC 
editais da Lei Aldir Blanc.
Em Caraguatatuba e São 
Sebastião, realizou o pro-
jeto “Mudanças de Um 
Contorno”- PROAC Edi-
tais 2019, programa de 
fomento direto da Secreta-
ria de Cultura e Economia 
Criativa do Estado de São 
Paulo, com exposições e 
palestras sobre seu traba-
lho.
Conheça um pouco mais 
sobre a produção do artis-
ta: https://www.youtube.
com/watch?v=JzulUTTE-
jEM – YouTube (Felipe 
Samurai) www.facebook.
com/felipesamuraifotos  
www.instagram.com/feli-
pe.samurai
Serviço:
Exposição fotográfica O 
Retrato da Comunidade 
por Felipe Samurai
Abertura da exposição 17 
de outubro, às 18h
Visitação: 18 de outubro a 
17 de novembro de 2021
Entrada franca I Livre para 
todos os públicos
Onde: Em frente à Fazen-
da Engenho D’Agua
Avenida Pedro Paula de 
Moraes – Ilhabela – SP 

Ilhabela recebe neste do-
mingo (17/10) a exposição 
‘O Retrato da Comunida-
de’ do fotógrafo Felipe 
Samurai. São imagens em 
grandes e pequenos for-
matos, apresentadas ao 
ar livre em frente à his-
tórica Fazenda Engenho 
D’Água, na região central 
da cidade.
A abertura está prevista 
para 18h e a visitação é 
gratuita, livre para todos 
os públicos e segue até o 
dia 17 de novembro. 
O projeto é financiado 
pelo Fundo Municipal 
de Políticas Culturais da 
Prefeitura de Ilhabela que 
criou editais para a área da 
Cultura via Lei Federal de 
Emergência Cultural, Lei 
Aldir Blanc. A ação, rea-
lizada pela Secretaria Mu-
nicipal de Cultura, contou 
com o apoio do Conselho 
Municipal de Políticas 
Culturais e com o Fórum 
Popular de Cultura de 
Ilhabela.
Nas fotos, os moradores 
do Morro dos Mineiros, 
comunidade localizada no 
bairro Itaquanduba. De 
acordo com o fotógrafo, o 
principal objetivo da obra 
é valorizar a identidade, 
a cultura e história dessas 
famílias, povo mineiro 
e nordestino que migrou 
para o município nas últi-
mas décadas.
As imagens foram produ-
zidas em busca de revelar 
um lado poético do ar-
quipélago, um cotidiano 
despercebido e, também, 
para resgatar a história 

Prefeitura de Ubatuba cria 
Diretoria deproteção e

 bem-estar animal

Prefeitura de Ilhabela divulga datas para entrega de
 medicamentos de Alto Custo

A Prefeitura de Ilhabe-
la informa que, devido a 
pandemia do novo corona-
vírus e com o objetivo de 
diminuir a aglomeração na 
entrega dos medicamentos 
de Alto Custo fornecidos 
pelo Estado, ampliou o 
período para retirada neste 
mês de outubro.
A equipe da Assistência 
Farmacêutica realizará a 
entrega nos dias 20, 21, 
22, 25, 26 e 27 de outubro, 
sempre das 8h às 16h, na 
“Nossa Farmácia”, que 
fica na rua Prefeito Ma-
riano Procópio de Araújo 
Carvalho, 86, no Perequê.
Vale lembrar que a retirada 
pode ser feita por um fa-
miliar ou amigo, mediante 
apresentação de documen-
to próprio e do paciente.
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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-

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

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 

AVISO DE RESULTADO DE DILIGÊNCIA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
048/2021 – Registro de Preços para Futuras e Eventuais Aquisições de Servi-
ços Funerários com o Fornecimento de Urnas Mortuárias, Incluindo Suporte, 
Paramentações e Translado, em Atendimento as Famílias em Vulnerabilidade 
Social do Município de Potim, Conforme Termo de Referência e demais Ane-
xos do Edital – A Prefeitura Municipal de Potim informa a HABILITAÇÃO da 
empresa PHAROTHEFON COMERCIO DE URNAS MORTRUARIO. A empre-
sa atendeu a diligência aberta em sessão, apresentando as notas fiscais refe-
rente aos atestados de capacidade técnica fornecidos junto à documentação 
de habilitação, comprovando assim o atendimento ao item 1.2.4 do Anexo II do 
Edital. Convoca-se os licitantes para sessão de manifestação de interposição 
de recurso à realizar-se em 18/10/2021 às 10h00min, horário de Brasília/DF, 
local www.bnc.org.br “acesso identificado no link - licitações”. Potim, 14 de 
outubro de 2021. Evelin F. S. Santos – Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público a 
abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 053/2021. Ob-
jeto: Aquisição de Materiais de Apoio Pedagógico para Alunos da Rede 
Pública de Ensino, conforme Termo de Referência e demais Anexos do Edi-
tal. Data para recebimento de proposta: das 08h00min do dia 15/10/2021, 
até as 08h00min do dia 27/10/2021; data da abertura de propostas: das 
08h00min às 09h00min do dia 27/10/2021; data de início da sessão públi-
ca: às 09h00min do dia 27/10/2021, horário de Brasília/DF, local www.bnc.
org.br “acesso identificado no link - licitações”. O Edital na íntegra poderá 
ser consultado aos interessados no site supracitado. Maiores informações 
através do telefone (12) 3112-9200.
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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:


