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Pinda tem avanço em
projeto que concede título
de Município de Interesse
Turístico1

O projeto que inclui Pindamonhangaba como Município de Interesse Turístico
(MIT) vem tramitando positivamente na Assembleia
Legislativa do Estado de
São Paulo.
Após o parecer técnico
do Grupo de Análise dos
Municípios Turísticos –
GAMT para que o município seja classificado como
MIT, a Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo (ALESP) manifestou-se favorável.
Em 2020, o GAMT analisou a documentação de
Pindamonhangaba e realizou alguns apontamentos
e pendências que foram
devidamente respondidos,
possibilitando o parecer
favorável emitido no último mês de agosto. “Com
essa movimentação será
possível que o Projeto de
Lei, de autoria do deputado André do Prado, prossiga a tramitação na ALESP
para uma futura aprovação
o que trará grandes benefícios para Pindamonhangaba”, afirmou o secretário
de Cultura e Turismo da
Prefeitura, Alcemir Palma.

Desde 2017, Pindamonhangaba vem trabalhando e se estruturando para
atrair turistas, gerar empregos, aumentar a economia e melhorar a vida da
população.
Dentre as ações executadas, o município implantou o Plano de Diretor
de Turismo, estabeleceu
maior autonomia à pasta
com a criação da Secretaria Municipal de Cultura
e Turismo, vem atuando
em conjunto com o Conselho Municipal de Turismo
(Comtur) e aprovou o Fundo Municipal de Turismo.
Em 2021, houve um grande investimento na área de
comunicação visual com o
objetivo de melhorar a divulgação de seus atrativos
turísticos.
Com o parecer favorável
do Deputado Thiago Aurichio, a tramitação seguirá
agora para manifestação
dos demais membros da
Comissão de Justiça da
ALESP. Para receberem o
título, as cidades precisam
preencher critérios como
potencial turístico, serviço médico emergencial e

infraestrutura básica, além
de possuírem Conselho
Municipal de Turismo,
viabilizando verbas para
investimento em estrutura.
O Estado de São Paulo
conta com 140 municípios de interesse turístico
e 70 estâncias turísticas,
que dispõem do Fumtur
(Fundo de Melhoria dos
Municípios Turísticos) e
recebem aportes financeiros do Departamento
de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios
Turísticos, com base na
arrecadação de impostos
municipais.
Para o prefeito Dr. Isael
Domingues, a evolução
positiva desse projeto demonstra que o município
está no caminho certo.
“Nossa gestão vem trabalhando o turismo em todos
os seus aspectos e estruturando Pindamonhangaba
para uma ação sustentável
que possa gerar emprego e
renda. Agradeço ao secretário Alcemir, adjunto Ricardo Flores e toda equipe
que está empenhada nesse
objetivo”, afirmou Dr. Isael.

O Fundo Social de Solidariedade de Ubatuba promove no dia 5 de novembro,
a partir das 19h30, jantar
beneficente com o objetivo
de angariar recursos para
compra de diversos itens
a serem destinados à Santa

Casa de Ubatuba e demais
instituições sociais do município. Além do coquetel
e jantar, o evento contará
ainda com apresentações
e música ao vivo. Os convites podem ser adquiridos
pelo site https://fundoso-

cialubatuba.ubasites.com/
Serviço
Jantar beneficente do Fundo Social de Solidariedade
Data: 5 de novembro, às
19h30 Local: Avenida Governador Abreu Sódre, s/n
– Perequê-Açu

Fundo Social de
Solidariedade de Ubatuba
promove jantar
beneficente em prol da
Santa Casa

Auxílio-inclusão entra em vigor e beneficia
pessoas com deficiência que ingressam
no mercado de trabalho em Caçapava

Pessoas com deficiência
que recebem o Benefício
de Prestação Continuada
(BPC) e que ingressarem
no mercado de trabalho
com carteira assinada, já
podem solicitar o auxílio-inclusão.
O incentivo equivale a
meio salário mínimo e
entrou em vigor no início
deste mês.
O auxílio-inclusão está
previsto na Lei Brasileira
de Inclusão, de 2015, e foi
regulamentado pela Lei nº
14.176/2021. O benefício
é concedido pelo Ministério de Cidadania e foi criado para apoiar e estimular
a inclusão de pessoas com
deficiência no mercado
de trabalho. Destina-se a

beneficiários do BPC (e
aqueles que receberam o
benefício nos últimos 5
anos, desde outubro de
2016), desde que atendam
aos critérios de acesso ao
benefício.
De acardo com a Secretaria de Cidadania e Assistência Social da Prefeitura
de Caçapava, o requerimento do auxílio pode ser
realizado nas Agências da
Previdência Social ou pela
Central 135 do INSS, ou
pelo site/aplicativo de celular MEU INSS.
Ao conseguir um emprego
com carteira assinada, por
exemplo, a pessoa com deficiência tem o BPC suspenso e passa a receber o
Auxílio-Inclusão. Desta

forma, recebe o auxílio
junto com a remuneração
do emprego.
O beneficiário terá toda a
segurança em retornar ao
BPC em caso de perda da
atividade remunerada ou
de não adaptação à função.
Para obter as informações
necessárias sobre o benefício, basta entrar em contato com o CRAS (Centro
de Referência da Assistência Social). Em Caçapava,
são duas unidades:
- CRAS Sílvia Provasi
Bannout – Rua São Bento,
48 – Vila Antonio Augusto. Tel. (12) 3653-1641
- CRAS Rui Rodrigues
– Rua Pará, 371, Parque
Residencial Alvorada. Tel.
(12) 3652-9530

Prefeitura de Ubatuba e Apae
realizam iniciativa de surfe
inclusivo
Alunos da Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae de Ubatuba
participam de uma aula especial de surfe em comemoração ao aniversário da
cidade no sábado, 16, com
previsão para acontecer
das 8h30 às 10h, no canto
direito da praia do Perequê-Açu.
A iniciativa acontece por
meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
(Smel), que vai disponibilizar uma equipe de profissionais que irá conduzir a
ação.
Serão professores que já
estão envolvidos com as

aulas de surfe para pessoas
com deficiência nas escolinhas municipais e mais
uma equipe de professores
e coordenação de Esportes Radiais da pasta como
apoio às atividades. Além
disso, os professores da
Apae também estarão presentes, oferecendo suporte. “A iniciativa visa incrementar a programação do
aniversário da cidade. A
Apae tem duas turmas que
devem participar da ação:
uma no dia 16 de outubro e
outra em 20 de novembro.
A Smel vai promover uma
aula de surfe básica com
as pranchas adaptadas para

atividades com esse público no mar. Para o próximo
ano, o objetivo é continuar trabalhando com surfe
adaptado qualificando o
projeto”, afirmou o secretário adjunto de Esportes e
Lazer, Antônio Ferreira.
É importante lembrar que
todos os protocolos de
biossegurança para evitar
a disseminação da Covid-19 serão respeitados.
Mais informações pelo
telefone da Secretaria
de Esportes e Lazer (12)
38361026 ou pelo endereço eletrônico eventos.
smel.ubatuba@hotmail.
com
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-26, FLS. nº 6, Termo nº 7480
Faço saber que pretendem se casar LUCAS CONCEIÇÃO DE CARVALHO e ANA CARLA COUTO DA
SILVA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Pindamonhangaba-SP, nascido no dia 20 de novembro de
1982, de estado civil solteiro, de profissão autônomo, residente e domiciliado na Rua Julieta dos Santos,
nº 74, Retiro Feliz, Tremembé/SP, filho de SÍLVIO VITOR DE CARVALHO, natural de Regente Feijó/
SP e de LEILA CONCEIÇÃO DE CARVALHO, natural de Pindamonhangaba/SP, ambos residentes e
domiciliados em Pindamonhangaba/SP. A habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 04 de junho
de 1989, de estado civil divorciada, de profissão coordenadora, residente e domiciliada na Rua Julieta dos
Santos, nº 74, Retiro Feliz, Tremembé/SP, filha de FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA FILHO, natural
de Taubaté/SP e de MARCIA APARECIDA COUTO DA SILVA, de 58 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 19 de fevereiro 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.
Livro D-26, FLS. nº 6, Termo nº 7481
Faço saber que pretendem se casar GUSTAVO SANTOS LORENZOTTI e ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do
Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Tremembé-SP, nascido no dia 25 de abril de 1995, de
estado civil solteiro, de profissão motorista, residente e domiciliado na Rua Dr. Carlos Borges Âncora
da Luz, nº 465, Jardim Santana, Tremembé/SP, filho de NILTON LORENZOTTI, de 52 anos, natural de
Taubaté/SP, nascido na data de 19 de maio de 1969 e de MARIA NEIDE VIEIRA DOS SANTOS, de 49
anos, natural de Capelinha/MG, nascida na data de 01 de agosto de 1972, ambos residentes e domiciliados
em Tremembé/SP. A habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 10 de agosto de 1996, de estado
civil solteira, de profissão auxiliar de desenvolvimento infantil, residente e domiciliada na Rua Ernesto
Naresi, nº 3, Padre Eterno, Tremembé/SP, filha de CLÁUDIO JOSÉ DA SILVA, de 50 anos, natural de
Tremembé/SP, nascido na data de 06 de junho de 1971 e de MARLENE APARECIDA DA SILVA, de 49
anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 24 de fevereiro de 1972, 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.
Livro D-26, FLS. nº 7, Termo nº 7482
Faço saber que pretendem se casar LUIS FERNANDO DOS SANTOS DANIOTI e ZEINA TEENA
DOS SANTOS GAMA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1,
3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de São Paulo-SP, nascido no dia 21 de agosto
de 1976, de estado civil solteiro, de profissão inspetor, residente e domiciliado na Rua Taubaté, nº 595,
Parque das Fontes, Tremembé/SP, filho de JAIRO PAULO DANIOTI, falecido em São Caetano do Sul/SP
e de APARECIDA LOURDES DOS SANTOS DANIOTI, de 69 anos, natural de Presidente Prudente/SP,
nascida na data de 25 de julho de 1952, residente e domiciliada em Tremembé/SP. A habilitante é natural
de Urucará-AM, nascida no dia 23 de janeiro de 1980, de estado civil solteira, de profissão inspetora,
residente e domiciliada na Rua Taubaté, nº 595, Parque das Fontes, Tremembé/SP, filha de DULCENIRA
DOS SANTOS GAMA, de 60 anos, natural de Urucurá/AM, nascida na data de 02 de agosto de 1961,
residente e domiciliada em Manaus/AM. 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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Prefeitura de Taubaté inicia fiscalização com
lombadas eletrônicas em 6 novos pontos

A Prefeitura de Taubaté,
através da Secretaria de
Mobilidade Urbana (Semob), iniciou nesta quinta-feira, dia 14 de outubro,
a fiscalização de velocidade por meio de lombadas
eletrônicas em seis novos
pontos estratégicos do município. A iniciativa tem
como objetivo conter o
excesso de velocidade em
importantes vias da cidade. As instalações tiveram
início no mês de agosto
em regiões com histórico
de velocidade muito altas
e também atendendo aos
pedidos e reclamações de
moradores das regiões escolhidas.

Todos os locais foram
previamente monitorados
pela Semob para comprovar a necessidade da implantação desses equipamentos. Veja a relação dos
endereços em que os equipamentos estão instalados
e a velocidade permitida
em cada um deles:
– Avenida General de Divisão Luiz Paulo Fernandes de Almeida, Esplanada
Independência, 50 km/h
– Avenida Itália, nº 1415,
sentido centro-bairro, 50
km/h
– Rua Professor Ernesto
de Oliveira Filho, Esplanada Independência, 60
km/h

– Avenida Itália, nº 306,
sentido bairro centro-bairro, 40 km/h
– Avenida Itália, oposto ao
nº 306, sentido bairro centro-bairro, 40 km/h
– Avenida Nivaldo Bonafé
Fortes, São Gonçalo, 50
km/h
Todos os equipamentos
foram instalados há mais
de 30 dias e desde então
estavam
desempenhando um papel educativo,
ou seja, sem a aplicação
de multas, apenas para as
pessoas tomarem ciência
da instalação.
A aferição nos equipamentos foi realizada nessa
mesma data.

A Prefeitura de Taubaté,
por meio das secretarias
de Educação e Esportes e
Lazer, convoca os candidatos do processo seletivo
da EAFI classificados para
a segunda etapa do processo. As atividades da seletiva serão realizadas no
Ginásio do SEDES, neste
fim de semana, nos dias 16
e 17 de outubro.
Os candidatos, acompanhados pelo responsável,
devem comparecer portando o RG e vestindo roupas
apropriadas para atividade
esportiva.
Também é recomendado

que leve a própria garrafa
d’água.
No período da manhã, os
portões serão abertos às
8h e fecharão às 8h30, enquanto no período da tarde
abrem às 13h e fecham às
13h30. Os dias de atividades serão divididos por
gênero.
No sábado (16) serão realizadas as provas do sexo
masculino e no domingo
(17) serão as provas do
sexo feminino.
Para os meninos, a divisão
fica da seguinte maneira:
voleibol, handebol e atletismo no período da ma-

nhã; futsal e judô a tarde.
Para as meninas, no período da manhã, haverá testes
de: voleibol, basquete e
atletismo e a tarde, as modalidades futsal e judô.
Os jovens que participarão
das provas serão liberados
e entregues ao responsável
indicado no momento da
inscrição, ao final das atividades, que têm a previsão de duração de 3 horas.
Após a participação, é
pedido aos pais e responsáveis que aguardem a divulgação dos resultados,
para que se realizem as
matrículas dos aprovados.

Candidatos do EAFI de
Taubaté são convocados
para a segunda etapa da
seletiva
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Prefeitura de Taubaté realiza o taubaté jazz & blues
festival

A prefeitura de Taubaté,
através da secretaria de
cultura, realiza de 05 a 07
de novembro o “Taubaté
Jazz & Blues Festival”.
Será o primeiro evento
aberto e presencial organizado pela administração
municipal desde o início
da pandemia.
Os shows acontecem no
palco de eventos de Quiri-

rim, com diversas bandas
de jazz e blues da cidade
e região e outras de alcance nacional. Pelas ruas do
Centro e de Quiririm percorrerá a Jazz Street Band,
levando música e entretenimento.
A programação completa será disponibilizada na
próxima semana.
O Jazz e o Blues são tra-

dições musicais ou estilos
americanos, e acredita-se
que ambos tenham se originado na parte sul do país.
Esses gêneros musicais
também são creditados
aos afro-americanos, pois
por muito tempo depois de
sua invenção, esses estilos
musicais continuaram a
ser praticados por pessoas
dessa comunidade.
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Campeonato de surfe na Praia
Grande no domingo integra
programação do aniversário da cidade

Neste domingo, 17, a
Praia Grande será sede da
primeira edição do torneio
Wave Star Open Surf. O
local na região central,
que tradicionalmente já é
palco de diversas disputas
na cidade, abrigará a competição entre às 8h às 14h.
O evento faz parte da programação do aniversário
de Ubatuba.
O campeonato é voltado
para militares e as principais categorias principais são: open militar -16
atletas militares; open
long board – oito atletas
militares e haverá, ainda,
a inclusão de 16 atletas
convidados das categorias
de base como treino para
futuros eventos.
“ O evento contará com
duas categorias militares e,
como incentivo aos jovens

surfistas, terão também as
categorias sub-14 masculino e sub-16 feminino”,
destacou o coordenador
das escolinhas de surfe da
prefeitura, Fábio Lima. O
evento é organizado pelo
policial Henrique Muller e
conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Ubatuba, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer.
Outro evento que consta na programação da
Secretaria de Esportes e
Lazer para comemorar o
aniversário de 384 anos
de Ubatuba é o programa
“Manhã de lazer”. A próxima edição será realizada
no dia 24 de outubro, das
9h às 12h, no bairro Sertão da Quina. E no dia do
aniversário, 28 de outubro,
o palco do evento será na
avenida Iperoig, das 10h

às 16h. A primeira edição
ocorreu no dia 03 de outubro, no bairro Ipiranguinha, e contou com a participação de cerca de 400
pessoas.
Durante a “Manhã de lazer” são realizadas várias
atividades, como futsal
recreativo, basquete recreativo, tênis de mesa, jogos
de mesa (damas, xadrez e
dominó), escultura de bexigas, pintura e desenho,
pintura facial, cama elástica, jogos e brincadeiras
populares, jogos cooperativos, aulas de zumba e
alongamento.
É importante lembrar que
todos os protocolos de
biossegurança continuam
sendo seguidos, como uso
de máscaras, distanciamento social e higienização das mãos.

Ilhabela terá projeto piloto para formação de
pescadores e marinheiros visando a retomada
econômica

Representantes da Marinha do Brasil estiveram
reunidos na manhã desta
quinta-feira (14/10) com
o Prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci, o vice-prefeito João Pedro, o secretário de Governo, Cezar
De Tullio, e o vereador
suplente Felipe Caranha,
para tratar sobre a qualificação de pescadores e de
moradores que atuam com
embarcações na cidade.
O objetivo é promover cursos com a chancela da Marinha do Brasil para que os
profissionais conquistem
suas carteiras profissionais
e trabalhem dentro da legalidade, já visando a retomada econômica.
Estavam presentes no encontro o Vice Almirante e

Diretor de Portos e Costas
Alexandre Cursino de Oliveira, o Capitão dos Portos de São Paulo, Capitão
de Mar e Guerra Marcelo
Sá, o Delegado da Capitania dos Portos em São
Sebastião, Capitão de Mar
e Guerra Adriano Vieira, e
a Assessora Tenente Érika
Lanes.
“Nosso objetivo é apoiar
os pescadores e quem trabalha com embarcações
em Ilhabela, através dos
cursos ESEP (Curso Especial de Segurança de
Embarcações de Passageiros), como por exemplo
o de Marinheiro Auxiliar
de Convés (MAC). Já estamos em tratativas com
o Ministério do Turismo
para qualificar mão de

obra, operadores e pescadores sendo utilizados
também nessa área. Nosso
objetivo é avaliar Ilhabela
como uma das possibilidades de projeto piloto como
forma de fomentar a retomada econômica”, disse o
Almirante Alexandre Cursino.
O Prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci, destacou
a importância dos cursos
para o município. “Os pescadores e moradores que
trabalham com embarcações esperam muito por
esses cursos para garantir a carteira profissional.
Fico feliz que a Marinha
do Brasil seja nossa parceira e que tenha escolhido Ilhabela para um projeto piloto”, destacou.

página 3

Ubatuba participa de
Workshop de Formatação
de Roteiros Turísticos
Regionais

Três representantes da
Secretaria de Turismo
de Ubatuba (Setur) participaram da 2ª etapa do
Workshop de Formatação
de Roteiros Turísticos
Regionais, realizada pelo
Circuito Litoral Norte de
São Paulo em parceria
com o Sebrae, na última
quinta-feira, 14, em Ilhabela.
O evento contou com a
participação de cerca de
40 profissionais que atuam
nos segmentos de turismo
de aventura, náutico, ecoturismo, mergulho, turismo de base comunitária,
preservação
ambiental,
ecoturismo, arte e cultura nas cinco cidades
integrantes do Circuito
Litoral Norte – Bertioga,
Caraguatatuba, Ilhabela,

São Sebastião e Ubatuba.
O workshop tem como objetivo captar mais agências
e dar continuação ao desenvolvimento dos roteiros regionais e faz parte do
plano regional de turismo
– uma iniciativa do Governo do Estado com os cinco
municípios do Circuito – e
que aposta na qualificação
do destino para retomada
da promoção turística.
Como parte desse plano,
existem quatro projetos
em andamento: rotas cênicas, rotas náuticas, rotas
gastronômicas e roteiros
turísticos
O secretário de Turismo de
Ubatuba, Alessandro Luís
Morau, comemorou sobre
o destaque de Ubatuba no
momento de capacitação
online com as operado-

ras parceiras. “Uma das
operadoras comentou que
Ubatuba e Ilhabela são os
dois municípios que têm
os atrativos mais buscados
por meio da plataforma”,
disse.
A última etapa do
Workshop de Regionalização está prevista para
ocorrer no próximo mês
de novembro em Bertioga, onde a operação dos
roteiros será fechada com
as tematizações, operação
com traslados e precificação hoteleira, formatando
o produto final para lançamento.
Ainda de acordo com o
secretário da pasta, alguns
roteiros serão definidos já
em novembro, porém, as
capacitações devem continuar em 2022.

A Defesa Civil Ilhabela
divulgou nesta quinta-feira (14), que entre os dias
15 e 19 de outubro, novas
instabilidades irão avançar no Estado, provocando condições para chuvas
fortes, continuas e volumosas, seguidas por raios
ventos e granizo, nas regi-

ões de São José dos Campos, Litoral Norte e Serra
da Mantiqueira.
Como há previsão para
acumulados de 72h elevados em São José dos Campos (70mm), Litoral Norte
(75mm) e Serra da Mantiqueira (100mm), ressalta-se ainda a importância de

atenção especial as áreas
mais vulneráveis, pois há
risco de deslizamentos,
desabamentos, alagamentos, enchentes e ocorrências relacionadas a raios e
ventos.
Em caso de emergência,
acione a Defesa Civil de
Ilhabela no 199.

Defesa Civil de
Ilhabela alerta
sobre novas
instabilidades
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Outubro Rosa: Ilhabela
terá Sala Rosa para
acolhimento e consulta
de mulheres

A programação do “Outubro Rosa” segue em
Ilhabela pelas Unidades
Básicas de Saúde e Centro de Referência da Mulher, em parceria com o
Núcleo Ampliado a Saúde
da Família (Nasf) e Fundo
Social de Solidariedade.
O tema deste ano é “Autoestima e Prevenção”,
chamando a atenção para a
prevenção à violência contra mulher.
Na terça-feira (19/10), a
UBS do Perequê terá uma
programação extensa durante todo o dia. A partir
das 8h, será oferecido um
café da manhã para recepcionar as pacientes que em
seguida, a partir das 10h,
poderão aproveitar um
bate papo com a psicóloga
Mariangela Fernandez sobre “Violência Contra Mulher”. Já na parte da tarde,
a partir das 13h, a unidade oferecerá Reiki, corte
de cabelo, maquiagem e
penteado em parceria com
o Fundo Social de Solidariedade, fechando com
uma roda de conversa sobre “Empoderamento Feminino”, com a Terapeuta Ocupacional do Nasf,
a partir das 18h. A UBS
funcionará das 7h às 20h e
durante todo o horário de
funcionamento, além das
atividades citadas acima,
a mulherada poderá realizar exames de mamas,
testagem rápida, atualizar
a carteira de vacinação e
realizar a coleta de Papanicolau.
A UBS Costa Sul realizará

no dia 20, a partir das 8h,
palestras sobre Prevenção
do Câncer de Mama e a
Importância do Autoexame, consultas médicas, de
enfermagem, alongamento e educação em saúde
voltada ao abandono da
vida sedentária. Na parte da tarde será realizada,
às 14h, roda de conversa
sobre “IST´S (Infecção
sexualmente transmissível) e Sexo Seguro” com a
Terapeuta Ocupacional do
Nasf e abordagem psicológica sobre “Abordagem,
Diagnóstico e Tratamento
do Câncer de Mama”.
No dia 21 de outubro, no
Centro de Saúde III, na
Vila, das 14h às 18h30,
terá coleta de Papanicolau,
exames de mamas, testagem rápida, atividades
educativas, orientações de
hábitos alimentares e palestras com os temas: Autoestima (Terapeuta Ocupacional), Prevenção de
Doenças Desencadeadas
por Hábitos Alimentares
(Nutricionista) e Benefícios e Prevenção a Saúde
Bucal (Dentista).
A UBS Água Branca oferecerá no dia 21 de outubro roda de conversa sobre
Sexualidade/Autoestima,
Prevenção e Detecção Precoce do Câncer de Mama e
Autocuidado/Saúde Mental, das 17h às 20h30. Já
no dia 28, coletas de Papanicolau e repescagem de
faltosos para atualização
da caderneta de vacinação.
Já a UBS Armação oferecerá três dias de atividades

à comunidade, iniciando
dia 19, às 9h com atividade física na Praia da
Armação e às 10h, roda
de conversa com a Nutricionista sobre Educação
Alimentar. No dia 21, às
9h, roda de conversa na
UBS sobre Violência contra a Mulher. Finalizando
dia 26, no Centro Cultural
Salga, às 10h, bate papo
com o tema: Violência
contra a Mulher.
A UBS da Barra Velha
também proporcionará à
comunidade uma programação especial no dia 28,
das 13h às 20h haverá coletas de Papanicolau, testagens rápidas e palestras
em sala de espera.
O Centro de Referência
Especializada (CRE) iniciou desde quarta-feira
(13/10), das 8h30 às 11h30
e das 13h às 16h, a “Sala
Rosa” para acolhimento e
consulta de enfermagem,
voltada a mulheres que
procurarem o serviço para
tirar dúvidas ou realizar
solicitações de mamografia.
“A correria do cotidiano
pode nos fazer esquecer
de cuidar da própria saúde. A campanha Outubro
Rosa vem para lembrar as
mulheres de se prevenir,
se cuidar e sobretudo se
amar. Pensando nisso, escolhemos o tema da campanha 2021: “Autoestima
e Prevenção”, salienta a
enfermeira Marie Anne
Van Sebroeck, coordenadora da Atenção Secundária a Saúde.

A Prefeitura de Ilhabela
realizou a distribuição de
centenas de raquetes na
Festa das Crianças 2021
realizada no PEII da Barra
Velha. O objetivo foi incentivar, de forma lúdica,
a prática de esportes como
o Beach Tennis, Tenis e
Badminton (esportes de raquetes). Dentro destas mo-

dalidades, o Beach Tennis
virou sensação entre a molecada e está no DNA de
Ilhabela como esporte praticado nas praias. Segundo
a Secretaria de Esportes e
Lazer, a distribuição destes brinquedos incentiva a
criança a conhecer de forma lúdica estas modalidades e iniciar as atividades

nas escolinhas oferecidas
pelo município, ou seja,
uma forma de garimpar
novos campeões.
Além da distribuição de
brinquedos, a Festa das
Crianças 2021 teve comes
e bebes, além de apresentações culturais como o
“Mundo de Kaboo” e o
Grupo Sementeira.

Prefeitura de Ilhabela distribui
raquetes para crianças como
forma de incentivar prática de
esportes
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Vento forte marca primeiro dia de regatas da
Copa Brasil de Vela 2021 em Ilhabela

A corrida olímpica para
Paris 2024 começou como
quase todo velejador que
se preze gosta: água gelada e vento frio em uma
das raias mais tradicionais
do Brasil, que é Ilhabela.
A nona edição da Copa
Brasil de Vela teve seu
primeiro tiro de largada na
tarde de quarta-feira (13)
na Escola de Vela Lars
Grael, litoral norte de São
Paulo. A competição, que
reúne quase 200 atletas,
teve disputas nas classes
ILCA 7 (Masc.), ILCA 6
(Fem.), ILCA 6 (Masc.),
470 (Misto), 49er, Snipe (misto), Hobie Cat 16,
Star, 420 (Aberto e Fem.),
29er (Masc e Fem), ILCA
4.7, HC 16 com balão
(Misto), Dingue, e Bic Techno 293+ (Masc e Fem).
A competição, organizada
e chancelada pela CBVela
– Confederação Brasileira de Vela, conta também
com as classes Windsurf
Formula Foil, Formula
Kite, iQFoil, Nacra 17
(Misto) e Finn, que terão
suas primeiras hoje a tarde. O evento será classificatório para o Mundial
da Juventude que ocorre
em Omã, além de somar
pontos para os Jogos Pan-Americanos de Santiago
de 2023 e também para os
Jogos Olímpicos de Paris
em 2024. Por isso, grandes nomes da modalidade
participam das provas.
A Copa Brasil de Vela Jovem é realizada ao mesmo tempo e conta com a
participação das classes:
Bic Techno 293+, Laser
Radial, 420, 29er e HC 16
com Balão. O evento também tem apoio do Comitê
Brasileiro de Clubes sendo um CBI – Campeonato
Brasileiro Interclubes.
Vento Favorável
A organização aproveitou
o vento favorável no Canal de São Sebastião para
a realização do máximo de
regatas possível para todas as classes. Na maioria
das categorias foram realizadas três regatas com
intensidade forte, de 90º
de direção. O objetivo da
CBVela é que os velejadores curtam a experiência
e se desenvolvam ainda
mais em suas respectivas
classes. ”Tenho certeza
que todos saíram satisfeitos da água”, comentou
Cuca Sodré, coordenador
de provas. A previsão para
esta quinta-feira (14) é que
o vento esteja com menor
intensidade, mas ainda favorável para a realização
das regatas. “Hoje a gente
ainda tem um vento legal,
mais fraco um pouco, depois temos um dia ou dois
em dúvida, mas a previsão

é que não teremos chuva,
com vento mais médio,
com menos correnteza,
com mar com onda menos
picado, mas acredito que
amanhã iremos mais para
o lado norte do canal”,
completou Cuca Sodré.
Os primos Marco e Nick
Grael do 49er ficaram em
segundo no resultado parcial depois de três regatas realizadas na classe.
Eles são filhos de Torben
e Lars, respectivamente, e
contam com histórico de
sucesso assim como seus
pais. “O vento era leste e a
nossa raia foi a mais perto
de São Sebastião. Fizemos
um quarto, segundo, primeiro nas regatas. A flotilha está muito legal, muito
parecida. A disputa vai ser
muito boa, o nível da galera está muito bom”, comentou Nick Grael, filho
de Lars Grael.
Na corrida pela vaga no
Mundial da Juventude, os
três primeiros da classe
ILCA 6 Radial masculino,
Felipe Fraquelli, Mathias
Reimer e Pedro Madureira
se destacam e prometem
uma disputa acirrada até
domingo (17). Pedro Madureira começou melhor,
com 4 pontos, seguido por
Mathias Reimer (7) e Felipe (7). O 470 conta com
grandes nomes do esporte
brasileiro e as regatas são
realizadas nos moldes de
Paris 2024, com duplas
mistas. Ana Barbachan,
atleta olímpica de três
edições está na briga junto com a campeã mundial
feminina de Snipe e medalha de bronze nos Jogos
Pan-Americanos de Lima
2019, Juliana Duque, que
começou liderando o resultado parcial da classe
com seu marido, Rafael
Martins. A Copa Brasil
de Vela é uma competição
organizada pela CBVela e
foi disputada pela primeira
vez em 2013.
Ela foi criada para servir
de preparação aos velejadores visando o ciclo
olímpico dos Jogos do Rio
2016. Com grande adesão de atletas, inclusive
velejadores estrangeiros,
a competição se firmou e
hoje é a mais importante
da vela brasileira de barcos monotipos.
As provas estão sendo
transmitidas pela TVN
Sports no Canal Olímpico do Brasil. Clique aqui
e assista ao Canal Olímpico Brasil. Acompanhe
todos os resultados no site
oficial da CBVela: https://
www.cbvela.org.br/.
Evento Sustentável
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 parceria com a Prefeitura de
Ilhabela e com patrocínio
da SABESP, planeja, conseguir uma compensação
ambiental que torne o
evento mais sustentável.
“A World Sailing tem
uma agenda de sustentabilidade orientada pela
grande agenda de sustentabilidade do COI. Todas
elas seguem a agenda da
ONU, que ficou muito
conhecida porque ela tem
17 objetivos de desenvolvimento sustentável”. ”A
nossa ideia foi trazer para
a Copa Brasil de Vela essa
informação e também fazer algumas iniciativas
muito práticas, como por
exemplo a compensação
da emissão de carbono que
vem da queima de combustível fóssil dos barcos que vão acompanhar
as regatas. Vamos ter um
evento de carbono neutro
pela primeira vez”, disse
a Diretora de Sustentabilidade da CBVela, Sandra
Di Croce Patrício.
Ao final da Copa, todas
as pessoas responsáveis
por embarcações a motor
informarão à equipe da
CBVela a quantidade de
litros de combustível consumida durante o período
de regatas. Com estes dados, o Instituto Brasileiro
de Defesa da Natureza vai
calcular a quantidade de
gases do efeito estufa (carbono 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 compensar a pegada
de carbono da Copa Brasil
de Vela 2021. “Isso é muito interessante para que a
vela se engaje nessa grande questão das emissões
de carbono. A agenda da
sustentabilidade quando
ela entra em uma população ou instituição, ela entra para ficar.
É um caminho sem volta”, concluiu Sandra. A
compensação será feita no
município de Ilhabela, em
área de reflorestamento,
com mudas de palmeira
juçara. No mesmo período da Copa Brasil de
Vela, Ilhabela (SP) receberá o XVII Simpósio de
Segurança do Navegador
Amador, no Yacht Club de
Ilhabela (YCI). O evento
terá uma série de atividades dentro e fora do mar,
incluindo palestras, treinamentos e provas.

