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Centro cultural de Taubaté abre 
vagas para curso de violoncelo

xar também o RG e CPF 
dos pais ou responsáveis 
legais. As aulas serão in-
dividuais e de forma pre-
sencial, seguindo todos 
os protocolos de seguran-
ça vigentes, respeitando 
quantidade de alunos por 
sala, intervalo entre as tur-
mas para a higienização 
das salas, horário de au-
las reduzidos, fluxo com 
controle de entrada e saída 
das aulas, aferição de tem-
peratura e uso constate de 
álcool gel entre outros. O 
curso é ofertado aos mora-
dores de Taubaté, a partir 

dos 4 anos de idade, e não 
há necessidade do aluno 
ter o instrumento. As aulas 
terão início no dia 03 de 
novembro, e serão ofere-
cidas em formato presen-
cial. Para mais informa-
ções, o interessado pode 
ligar no Centro Cultural, 
no telefone 3621-6040 ou 
por e-mail pelo endereço 
cultura@taubate.sp.gov.
br.
O Centro Cultural Muni-
cipal “Toninho Mendes 
fica localizado na Praça 
Coronel Vitoriano, 01, no 
Centro de Taubaté.

A prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Cultura, abre vagas para 
curso livre de violoncelo 
no Centro Cultural Muni-
cipal Toninho Mendes. As 
inscrições estão abertas e 
vão até o dia 31 de outu-
bro. Os interessados de-
vem preencher a inscrição 
de forma online, no link: 
https://bit.ly/30F6m0J. Os 
documentos necessários 
são: RG, CPF e compro-
vante de residência. Os 
menores de 18 anos, além 
de anexar toda documen-
tação pessoal, devem ane-

Prefeitura de 
Taubaté realiza 

concurso 
público para 

diversas áreas

e 1 para topógrafo. E de 
ensino superior são para 
1 engenheiro agrônomo, 
1 engenheiro florestal e 1 
engenheiro de segurança 
do trabalho.
Os salários variam entre 
R$ 1.517,18 a 3.581,85, 
com carga horária de 40 
horas semanais. 
As inscrições deverão ser 
efetuadas exclusivamente 
pela internet, através do 
site https://www.vunesp.
com.br/, até o dia 23 de 
novembro.
O interessado deve locali-
zar no site o link correlato 
ao Concurso Público, ler 
total e atentamente o res-
pectivo edital, preencher 
total e corretamente a ficha 
de inscrição, transmitir os 
dados da ficha de inscrição 

correspondente, imprimir 
o boleto bancário e efetuar 
o pagamento do valor da 
taxa de inscrição. 
Para os cargos de ensino 
fundamental a taxa de ins-
crição é R$ 40,00, ensino 
médio é R$ 56,50 e ensino 
superior é R$ 97,50.
A aplicação das provas 
está prevista para o dia 23 
de janeiro de 2022.
Neste ano foram abertos 
mais dois concursos. Um 
destinado aos profissio-
nais da área da saúde, com 
15 vagas, e a prova está 
marcada para o dia 05 de 
dezembro.
 O concurso para profes-
sores ainda está com as 
inscrições abertas, até o 
dia 27 de outubro, com 71 
vagas disponíveis.

Na próxima segunda-feira, 
25 de outubro, a Prefeitura 
de Taubaté abre inscrições 
de concurso público para 
diversas áreas. 
O edital está disponível no 
site da empresa contratada 
para realizar o concurso, a 
Vunesp. Inicialmente são 
32 vagas, de nível funda-
mental, médio e superior.
Para nível fundamental, 
estão divididas em: 2 va-
gas para ajudante de ele-
tricista, 1 vaga para aju-
dante de paramentação, 10 
vagas para braçal, 3 vagas 
para escriturário, 6 vagas 
para gari, 1 vaga para ma-
queiro, 1 vaga para pedrei-
ro, 1 vaga para pintor e 1 
vaga para recepcionista. 
Já para o ensino médio 
são 2 vagas para cuidador 

CMAS de Taubaté realizará assembléia para eleição de conselheiros

a conselheiros e a delega-
dos poderá ser feita atra-
vés do e-mail do CMAS: 
cmas.taubate@gmail.com 
ou presencialmente na 
sede do Solar dos Conse-
lhos Municipais até o dia 
25 de outubro, das 8h às 
12h e das 14h às 17h, com 
a secretaria executiva do 
CMAS. A sede do Solar 
dos Conselhos Municipais 

fica na Rua Dr. Emílio 
Winther, nº 785, centro.
 Assembléia está prevista 
para acontecer no dia 8 de 
novembro das 13h às 17h 
no Centro de Formação de 
Professores, localizado na 
Rua Dr. Emílio Winther, 
nº 108, centro. Para mais 
informações acesse edital 
completo: EDITAL ELEI-
ÇÃO CMAS 2021

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento e Inclu-
são Social e do Conselho 
Municipal de Assistência 
Social (CMAS), realiza-
rá uma assembléia para 
eleição de conselheiros 
representantes da Socie-
dade Civil para a gestão 
2021/2023.
A inscrição dos candidatos 

Cpic de Pinda realiza Roda 
de Estudo de Planta sobre 

Aloe Vera
com efeito anti-inflamató-
rio e antitérmico.
A palestrante será a Dra. 
Beatriz Franco Curcio, in-
fectologista e fitoterapeu-
ta, que falará sobre a in-
dicação da planta, contra 
indicação e como usar no 
dia-a-dia.
As vagas são limitadas e 
as inscrições devem ser 
feitas pelo telefone 3642-
2420. O CPIC fica na Rua 
José Luiz Cembranelli, nº 
1.005, Parque das Nações. 

O uso de máscara é obri-
gatório.
A REP é destinada aos 
usuários do SUS, profis-
sionais da saúde, agentes 
comunitários, lideranças 
comunitárias, comunida-
des organizadas, educado-
res e interessados em geral. 
“O objetivo da palestra é o 
resgate do conhecimento 
das plantas medicinais, do 
uso tradicional”, finaliza a 
responsável pelo Cpic, Ti-
ciana Gama Santana.

Na próxima segunda-fei-
ra (25 de outubro), o Cpic 
(Centro de Práticas Inte-
grativas e Complemen-
tares) realiza mais uma 
edição da REP - Roda de 
Estudo de Plantas.
A REP será às 14 horas 
sobre Aloe Vera (Babosa), 
planta medicinal utilizada 
em diferentes cuidados 
estéticos, principalmente 
no cabelo e na pele. Além 
disso, a babosa conta com 
propriedades cicatrizantes 
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EXPEDIENTE

com a fabricação de pães 
e similares e o aprendiza-
do de normas e legislações 
sanitárias, ambientais, de 
segurança no trabalho e 
da qualidade. Foram con-
templados 28 alunos, que 
foram divididos em duas 
turmas. “O Fundo Social 
buscou parceria com o Se-
nai e conseguiu trazer esse 

importante curso de qua-
lificação profissional para 
o município. Esperamos 
que esses alunos possam 
conseguir novas oportuni-
dades de trabalho ou então 
investir no próprio ne-
gócio”, explicou a presi-
dente do Fundo Social de 
Solidariedade de Ilhabela, 
Eloisa Colucci.

O Fundo Social de Ilha-
bela iniciou nesta semana, 
em parceria com o Senai, 
o curso de panificação, 
que está sendo ministrado 
na Unidade Móvel da ins-
tituição, instalada na praça 
Allan Kardec, na Barra 
Velha. O curso visa desen-
volver competências para 
a profissão de padeiro, 

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
049/2021 – No dia 20 de outubro de 2021, depois de constatada 
a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, 
Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de 
Potim/SP, resolve HOMOLOGAR os itens do Pregão Eletrônico Nº 
049/2021, referente ao objeto em epígrafe, qual seja: Registro de 
Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Hortifruti, às empresas: 
VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA ME, com valor total 
de R$ 58.979,50; ENTRESERRAS EIRELI ME, com valor total de 
R$ 30.477,80; COMERCIAL SUL MINEIRA DE ALIMENTOS EIRELI 
EPP, com valor total de R$ 94.518,80. Ficam as empresas convoca-
das a assinarem as Atas de Registro de Preços no prazo de 05 dias 
úteis a partir desta publicação.

AVISO DE RESULTADO ABERTURA DE PROPOSTA COMERCIAL - 
A Prefeitura Municipal de Potim torna público o resultado de abertura 
dos envelopes de Proposta Comercial referente à Tomada de Preços 
Nº 009/2021 – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXE-
CUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NAS RUAS 
DO BAIRRO MIGUEL VIEIRA, POTIM/SP, CONFORME AS ESPECI-
FICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. Na data 
de 20/10/2021 no Departamento de Licitações da Prefeitura Munici-
pal, reuniu-se a Comissão nomeada através Portaria Nº 190/2021 e 
os representantes das licitantes, para julgamento dos preços apresen-
tados. Após aberto o envelope chegou-se ao seguinte resultado clas-
sificatório: 1º COLOCADO: ESKELSEN ARTEFATOS DE CIMENTO 
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, com valor total de R$ 896.896,21. 
Fica aberto o prazo recursal. Bruno C. F. Abreu – Presidente da Co-
missão de Licitações.

Fundo Social de Ilhabela
 inicia curso de Panificação

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

Livro D-26, FLS. nº 8, Termo nº 7485
Faço saber que pretendem se casar ROGER EYVANS DOS SANTOS MARQUES 
SOARES e PÂMELA RABELO JUSTINO, aprensentando os documentos neces-
sário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O 
habilitante é natural de São Paulo-SP, nascido no dia 31 de janeiro de 1986, de esta-
do civil divorciado, de profissão empreiteiro, residente e domiciliado na Rua Vinte 
e Dois, nº 230, Jardim Alberto Ronconi, Tremembé/SP, filho de ANTONIO MAR-
QUES SOARES, de 62 anos, natural de Bilac/SP, nascido na data de 03 de abril de 
1959 e de DJANIRA DOS SANTOS, de 77 anos, natural de Americana/SP, nascida 
na data de 02 de abril de 1944, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. 
A habilitante é natural de Campos do Jordão-SP, nascida no dia 27 de dezembro de 
1997, de estado civil solteira, de profissão do lar, residente e domiciliada na Ala-
meda das Cravinas, nº 208, Flor do Campo, Tremembé/SP, filha de ALEXANDRE 
APARECIDO JUSTINO, de 47 anos, natural de Campos do Jordão/SP, nascido na 
data de 16 de abril de 1974, residente e domiciliado em Campos do Jordão/SP e de 
SILVIA HELENA RABELO JUSTINO, de 47 anos, natural de Campos do Jordão/
SP, nascida na data de 26 de agosto de 1974, residente e domiciliada 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.

Prefeitura de Caçapava lança pesquisa 
entre trabalhadores ambulantes para identificar 

quem está ativo no município

aproximadamente 680 
trabalhadores ambulantes 
com inscrições abertas no 
município atualmente e 
não há como saber quan-
tos estão ativos.
Estima-se que mais de 
50% pararam de trabalhar 
com essa atividade e não 
deram baixa na prefeitura. 
Por isso a importância da 
pesquisa.
O resultado da consulta 
servirá de base para de-
finição de ações das Se-
cretarias relacionadas a 
esses trabalhadores. Uma 
delas é a revisão da Lei 

1880/79 que dispõe sobre 
o exercício do comércio 
ambulante no município. 
A alteração da lei já está 
em análise e uma das mo-
dificações será a exigência 
de renovação a cada dois 
anos. Após finalizar essa 
consulta, será lançada uma 
nova pesquisa, com o ob-
jetivo de saber quem tem a 
intenção de fazer inscrição 
como ambulante e que ser-
virá para análise da possí-
vel revogação do Decreto 
4506/2020, que hoje está 
impedindo abertura de no-
vas inscrições.

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Finanças, está lançando 
uma pesquisa entre os tra-
balhadores ambulantes do 
município para identifi-
car quantos estão ativos e 
que pretendem continuar 
com a inscrição munici-
pal aberta. A pesquisa fica 
disponível para acesso até 
o dia 20 de novembro, por 
meio da plataforma Goo-
gle Forms, NESTE LINK  
( https://forms.gle/mXp-
cP62Q9rhMt6WN7 ).
De acordo com a Secreta-
ria de Finanças, existem 

Domingo (24) terá encontro 
e exposição de carros 

antigos na Praça do Quartel 
em Pinda
como repertório. Os músi-
cos tocarão as versões de 
Rolling Stones, Jimi Hen-
drix, Elvis e algumas na-
cionais como Raul Seixas 
e Camisa de Vênus.
De acordo com um dos or-
ganizadores, Neto Jeans, o 
evento é uma oportunida-
de para o público conhe-
cer modelos que fizeram 
sucesso no passado e ain-
da estão em ótimo estado 
de conservação. “Temos 
automóveis antigos de vá-
rios modelos, e as pesso-
as poderão apreciar essas 
raridades e conhecer um 
pouco mais de história de 
cada veículo. É a reali-
zação de um sonho para 
todos nós realizar esse 

evento e oferecer à popu-
lação mais uma grande 
atração”, disse. Segundo 
o secretário Cultura e Tu-
rismo em exercício, Ricar-
do Flores, o evento é uma 
atração a mais para a po-
pulação de Pindamonhan-
gaba. “Estamos retoman-
do aos poucos os eventos 
do município, com todos 
os cuidados e obedecen-
do as normas sanitárias. O 
encontro de carros antigos 
é uma iniciativa que pen-
sávamos trazer há muito 
tempo e agora com a flexi-
bilização está se tornando 
possível. Agradecemos ao 
nosso parceiro Neto Jeans 
e demais apoiadores pela 
iniciativa”, afirmou.

No próximo domingo, dia 
24 de outubro, A Secreta-
ria de Cultura e Turismo 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba estará apoiando 
a realização do Encontro e 
Exposição de Carros Anti-
gos. A concentração ocor-
rerá na Praça do quartel, 
das 8 às 11 horas, a saída 
para o passeio está previs-
ta para as 11h30. Qualquer 
pessoa que tiver carro an-
tigo pode participar, basta 
ir até a Praça, não precisa 
fazer inscrição ou agenda-
mento prévio. Os carros 
considerados antigos são 
aqueles anteriores a 1990.
O Evento contará com a 
apresentação da banda Ca-
verna Trio, que tem o Rock 
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Pinda abre inscrições para 
ambulantes trabalharem no 

Natal

site da Prefeitura https://
pindamonhangaba.1doc.
com.br/atendimento. Bas-
ta localizar o link ‘Atendi-
mento Eletrônico’; segui-
do de ‘Protocolo’; inserir 
e-mail e senha (caso ainda 
não possua cadastro será 
direcionado para a tela 
de cadastro). Na sequên-
cia, o interessado deverá 
clicar no botão ‘Inscrição 
para sorteio - Festa Na-
talina 2021’; anexar os 
documentos (RG e CPF/
CNH), comprovante de 
residência atualizado em 
nome do requerente, có-
pia do CNPJ/MEI, cópia 
da Inscrição Municipal; 
indicar o grupo e a ativi-
dade que deseja concorrer; 
e informar o tamanho da 
barraca/banca. O sorteio 
para todas as vagas/loca-
lização será realizado dia 
27 de outubro, mediante a 
presença dos interessados, 

no Teatro Galpão, a partir 
das 8h30.
Os contemplados deverão 
pagar taxa de alvará, com 
valores variando entre 
meia e duas UFMP (Uni-
dade Fiscal do Município 
de Pindamonhangaba), ou 
seja, entre R$ 51,20 e R$ 
204,40, além da Taxa de 
Ocupação de área pública 
no valor de R$ 117,53 por 
m2, conforme Lei Munici-
pal n.º 4111/2003.
Os ambulantes que já pos-
suem autorização para 
trabalhar no centro de Pin-
damonhangaba ou de Mo-
reira César poderão conti-
nuar comercializando seus 
produtos normalmente 
durante o período da Festa 
Natalina. Confira o edital 
completo pelo site: https://
pindamonhangaba.sp.gov.
br/licitacao-e-chamamen-
tos/cadastro-de-ambulan-
tes.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba vai abrir entre 
os dias 18 e 22 de outubro 
inscrições para os ambu-
lantes interessados em tra-
balhar na Feira Natalina 
de 2021 no centro da cida-
de e em Moreira César.
Para a área central da ci-
dade, a licença terá vigor 
entre os dias 1 e 23 de de-
zembro, e serão 32 vagas 
divididas em quatro gru-
pos de alimentos/bebidas 
- cada um com sua devida 
especificação.
Para Moreira César, com 
atividades entre os dias 3 
e 12 de dezembro na Pra-
ça do Cisas, serão 10 va-
gas no total para bebidas 
e alimentos. Os interessa-
dos em participar do sor-
teio para vendedor ambu-
lante devem ser maiores 
de idade e moradores de 
Pindamonhangaba. O ca-
dastro será somente pelo 

PA Saúde Gestante realiza 
mais de 2 mil procedimentos 

por mês em Pinda

Macedo.
Além dessa estrutura o 
PSGA oferece sala de re-
pouso com três leitos e 
suporte de oxigênio e ar 
medicinal, áreas de supor-
te como laboratório, cen-
tro de boa margens, centro 
cirúrgico, posto de coleta 
do leite humano que reali-
za atendimentos e coletas 
residenciais e um suporte 
multiprofissional que dá 
total acolhimento às ges-
tantes internadas com mé-
dicos, enfermeiro, nutri-
cionistas, assistente social, 
fonoaudióloga e terapia 
ocupacional.
“Outro benefício é o apoio 
médico da UTI Neonatal 
que está acessível em caso 
de alguma emergência. 
Toda essa estrutura faz 
parte da nossa luta por um 
atendimento mais huma-
nizado que até então não 
existia”, afirmou o prefeito 
Dr. Isael Domingues.
Em comparação com anos 
anteriores a taxa de cesá-
reas realizadas vem apre-
sentando pequena redu-
ção. Somente no período 
de janeiro a agosto deste 
ano, a Santa Casa local re-
alizou 1.318 partos através 
do SUS, sendo 515 partos 
normais e 803 cesáreas, ou 
seja, taxa de 60,85% neste 
ano contra 62,54% fecha-
do em 2020. Novos inves-
timentos
Santa Casa e Prefeitu-
ra estão constantemente 
buscando recursos para 
melhorias no atendimento 
aos pacientes e gestante. 
Recentemente o municí-
pio recebeu emenda parla-
mentar de R$ 100 mil para 
aquisição de DIU Mirena, 
equipamento necessário 
que permite tratamento 
adequado no SUS para as 
mulheres com endome-
triose. Outro valor previs-
to é o investimento de R$ 

200 mil na Capacitação 
da Rede SUS que bene-
ficiará todas as unidades 
de saúde, inclusive a ins-
tituição hospitalar (Santa 
Casa) com o objetivo de 
proporcionar melhor aten-
dimento humanizado e 
qualificado às gestantes e 
puérperas.
Um terceiro investimento 
previsto estima-se o re-
cebimento de R$ 300 mil 
para aquisição de equipa-
mentos para a reestrutura-
ção dos serviços de saúde 
e da Maternidade na Santa 
Casa trazendo modernida-
de e melhoria para os ser-
viços prestados.

UTI Neonatal
A Unidade de Terapia In-
tensiva (UTI) Neonatal de 
Pindamonhangaba é hoje 
um modelo exemplar de 
atendimento aos prematu-
ros e bebês que apresen-
tam algum problema ao 
nascer e tornou-se referên-
cia na região metropolita-
na do Vale do Paraíba.
Instalada na Santa Casa 
de Misericórdia do mu-
nicípio, a UTI Neona-
tal conta com sete vagas 
SUS e está habilitada na 
Central de Regulação de 
Ofertas e Serviços de Saú-
de (CROSS) do Estado 
para atender Pinda e ci-
dades vizinhas. Além de 
contrapartida do Estado, 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba vem investindo 
pesado neste atendimento, 
com aquisição de equipa-
mentos para melhor aten-
der as crianças, como a 
aquisição em 2019 de seis 
incubadoras, sete apare-
lhos de fototerapia (micro 
processado e refletivo) e 
um radiômetro, totalizan-
do um investimento de R$ 
200 mil, além de diversos 
aparelhos respiradores e 
berços aquecedores.

Implantado em abril de 
2018, o Pronto Atendi-
mento Saúde Gestante 
(PSGA) vem realizando 
mensalmente uma média 
de 2.400 procedimentos 
na Santa Casa de Miseri-
córdia de Pindamonhan-
gaba e trouxe um grande 
avanço para a saúde do 
município.
O convênio prevê a rea-
lização de consultas mé-
dicas, consultas para o 
recém nascido em seus 
primeiros dias, consultas 
de enfermagem, serviços 
de análise laboratorial, 
ultrassonografia transva-
ginal e obstétrica, toco-
cardiografia, medicações 
e outros procedimentos. 
A média de consultas mé-
dicas totaliza quase 2 mil 
atendimentos por mês.
Para melhorar o atendi-
mento, a Direção da Santa 
Casa e a Prefeitura de Pin-
damonhangaba vêm traba-
lhando para captação de 
recursos junto a emendas 
parlamentares, estando 
previsto a chegada de R$ 
600 mil para novos inves-
timentos e melhorias no 
atendimento às gestantes.
Estrutura atual
Anteriormente, a gestan-
te que precisava de um 
atendimento de urgência 
no município era atendida 
no Pronto Socorro, junta-
mente com os demais ca-
sos, dentre eles vítimas de 
acidente. “Hoje o municí-
pio oferece atendimento 
exclusivo, com recepção 
separada e médico presen-
te 24 horas, sala de espera 
com poltrona e TV, sala 
de triagem com enfermei-
ros em período integral, 
sala de procedimento com 
poltronas reclináveis e 
consultório adotado com 
banheiro e suporte para 
maca”, explicou a secretá-
ria de Saúde, Ana Cláudia 

Prefeitura e SESI acertam Projeto Atleta do 
Futuro para beneficiar 360 atletas em 

Pinda

lizadas as atividades.
A primeira edição do pro-
jeto foi implantada em 
2018 e, em virtude da pan-
demia, as atividades não 
aconteceram nos anos se-
guintes, sendo retomadas 
em 2021. Criado para es-
timular a prática esportiva 
e a cidadania, o programa 
vai além do objetivo es-
portivo. Os alunos rece-
bem orientação em temas 
transversais como saúde, 
trabalho, consumo cons-
ciente, meio ambiente e 
pluralidade cultural. Os 
instrutores trabalham para 
difundir valores como éti-
ca, superação, autoestima 
e socialização, para aju-
dar o aluno a se desenvol-
ver de modo pleno. “Esse 
é um projeto de grande 
amplitude desenvolvido 
pelo SESI que possibilita 
ainda aos atletas a opor-
tunidade de representar as 
equipes de competição do 
município”, destacou Ro-
berta Borrego. As ativida-

des estão organizadas em 
três fases, adequadas para 
cada faixa etária. Na fase 
que compreende crianças 
entre 6 e 8 anos, os ins-
trutores trabalham para 
promover qualidade de 
vida, integração e socia-
lização por meio de jogos 
e brincadeiras lúdicas. A 
partir dos 8 anos, os par-
ticipantes iniciam a práti-
ca esportiva, conhecendo 
as diversas modalidades 
e suas diferenças. Então, 
dos 11 aos 17 anos, os alu-
nos optam por uma moda-
lidade e realizam treinos 
específicos. Nesta fase, os 
atletas podem representar 
a equipe do Sesi-SP em 
competições estaduais e 
nacionais. “Agradecemos 
ao SESI pela oportunida-
de de socializar com nos-
sas crianças e jovens essa 
oportunidade que faz toda 
diferença na formação hu-
mana de cada participan-
te”, afirmou o prefeito Dr. 
Isael Domingues.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba e o SESI acerta-
ram, nesta terça-feira (19), 
a parceria para retomada 
do projeto Atleta do Futu-
ro, que irá beneficiar 360 
crianças e jovens, de 6 a 
17 anos, que integram as 
escolinhas esportivas de 
futebol, futsal, vôlei e bas-
quete da Secretaria Muni-
cipal de Esportes e Lazer 
(SEMELP). O prefeito Dr. 
Isael Domingues e o secre-
tário de Esportes, Everton 
Chinaqui, receberam a Di-
retora Regional Sesi SP, 
Roberta Borrego, e a Coor-
denadora de Relações com 
o Mercado e Comunidade 
do Sesi, Ana Paula Silva. 
Pelo convênio, o SESI irá 
fornecer capacitação téc-
nica para os professores 
do município, uniforme e 
material esportivo para as 
atividades e a Prefeitura os 
profissionais de educação 
física e os locais, através 
dos centros esportivos do 
município, onde serão rea-

PA Saúde Gestante realiza 
mais de 2 mil procedimentos 

por mês em Pinda
como repertório. Os músi-
cos tocarão as versões de 
Rolling Stones, Jimi Hen-
drix, Elvis e algumas na-
cionais como Raul Seixas 
e Camisa de Vênus. De 
acordo com um dos orga-
nizadores, Neto Jeans, o 
evento é uma oportunida-
de para o público conhe-
cer modelos que fizeram 
sucesso no passado e ain-
da estão em ótimo estado 
de conservação. “Temos 
automóveis antigos de vá-
rios modelos, e as pesso-
as poderão apreciar essas 
raridades e conhecer um 
pouco mais de história de 
cada veículo. É a reali-
zação de um sonho para 
todos nós realizar esse 

evento e oferecer à popu-
lação mais uma grande 
atração”, disse. Segundo 
o secretário Cultura e Tu-
rismo em exercício, Ricar-
do Flores, o evento é uma 
atração a mais para a po-
pulação de Pindamonhan-
gaba. “Estamos retoman-
do aos poucos os eventos 
do município, com todos 
os cuidados e obedecen-
do as normas sanitárias. O 
encontro de carros antigos 
é uma iniciativa que pen-
sávamos trazer há muito 
tempo e agora com a flexi-
bilização está se tornando 
possível. Agradecemos ao 
nosso parceiro Neto Jeans 
e demais apoiadores pela 
iniciativa”, afirmou.

No próximo domingo, dia 
24 de outubro, A Secreta-
ria de Cultura e Turismo 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba estará apoiando 
a realização do Encontro e 
Exposição de Carros Anti-
gos. A concentração ocor-
rerá na Praça do quartel, 
das 8 às 11 horas, a saída 
para o passeio está previs-
ta para as 11h30. Qualquer 
pessoa que tiver carro an-
tigo pode participar, basta 
ir até a Praça, não precisa 
fazer inscrição ou agenda-
mento prévio. Os carros 
considerados antigos são 
aqueles anteriores a 1990. 
O Evento contará com a 
apresentação da banda Ca-
verna Trio, que tem o Rock 
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Ilhabela Bird Week terá 
programação com oficinas

cursos, palestras e 
passarinhadas

As passarinhadas ocor-
rem em diferentes trilhas 
da ilha, verifique abaixo 
o ponto de encontro para 
todas as saídas. É neces-
sário inscrição prévia, as 
vagas são limitadas e os 
participantes devem estar 
de acordo com os critérios 
sanitários (uso de másca-
ra, distanciamento entre 
outros) Para as passarinha-
das inscreva-se aqui.
Confira a programação 
completa:
Quarta-feira (20):
16h – Abertura oficial
17h – Mulheres e Obser-
vação de Aves – Kacau 
Oliveira, Lili Fialho, Vil-
ma de Oliveira, Silvana 
Davino, Sec. Luciane Lei-
te – Milena Carbo, Aline 
Alegria – Painel
19h – Panorama da Avi-
fauna do Arquipélago de 
Ilhabela – Patrick Pina – 
Palestra
20h – Mata Atlântica, 
Aves e Árvores – Jovani 
Monteiro – Palestra
Quinta-feira (21):
7h – Parque das Cacho-
eiras – Vilma de Oliveira 
-Vem Passarinhar 
7h – Caminhada fotográ-
fica Fazenda Engenho 
D’Água -Kacau Oliveira – 
Vem Passarinhar
10h – Aquarelas e passa-
rinhos -Isadora Rüsche – 
Oficina
11h – Bebedouro de Bei-
ja-flor – Faça você mesmo 
– Matheus e Pedro Souza- 
Oficina 
14h – Empreender ecotu-
rismo Fabiana Supino (Se-
brae) – Eduardo Franco – 
Mini-curso 
16h – Expedições Pelági-
cas – Marcos Cará, Gus-
tavo Luis, Patrick Pina – 
Painel
19h – Observação e Tu-
rismo de base comunitária 
– Paula Arantes, Daniella 
Marcondes e Mar Franz – 
Palestra
20h – Alcatrazes e as aves 
costeiras – Kelen Leite – 
Palestra
Sexta-feira (22):
7h – Sítio Ciribaí Caiçara 
– Sidney e Nelson –  Vem 
Passarinhar
07h – ASM  Cambaquara 
– Vilma de Oliveira – Vem 
Passarinhar 
10h – Passarinhar e o 
aprender Inglês – Prof. 
Denise Carmen – Oficina 
11h – Confecção de Placas 
Educativas – Polyana O. 
Sant’Anna, Nelson Sant 
Anna, Fabrício Yanes, 
Eloisa Dell’ Ore, Eduarda 
(mod Patrick) – Oficina

14h – Edição de Fotogra-
fia de Aves – Kacau Oli-
veira – Mini-curso 
16h – O Guia Intérprete de 
Natureza  – Evarist Mar-
ch Sarlat  e Patrick Pina 
– Painel 
17h – Gestão do Patri-
mônio Ambiental  – Sec. 
Xico Graziano, Sec. Lu-
ciane Leite e Maria Inez 
PE Ilhabela – Painel onli-
ne
19h – Educação, natureza, 
aves e borboletas – Talua-
na Torres – Palestra 
20h – As aves do mangue 
e estuários – Juliana Re-
chetelo – Palestra
Sábado (23):
7h – Trilha da Cachoeira 
da Laje – Sidney Barbosa 
Lima – Vem Passarinhar 
7h – Trilha da Cachoeira 
do Veloso – Waguinho – 
Vem Passarinhar 
10h – Artesanato de pas-
sarinho – Nelson e Cleide 
Toledo – Oficina 
11h – Oficina de Ninhos – 
Silvana Davino – Oficina 
14h – Infraestrutura para 
o Turismo de Observação 
de Aves – Tietta Pivatto – 
Mini-curso 
16h – Passarinhos e Cul-
tura Tradicional – Edson 
Portinho e Elidiomar Ri-
beiro – Painel
19h – Passarinho na Es-
cola – Marília Fanucchi, 
Taluana Torres, Denise 
Carmen e João Carlos – 
Palestra
20h – Observação de 
Aves: o Caminho do Su-
cesso – Zé Edu Camargo e 
Convidados – Palestra 
20h – Corujada – Fernan-
do Moraes e Sidney – Vem 
Passarinhar noturna
Domingo (24):
7h – Estrada Parque dos 
Castelhanos  – Nelson – 
Famtrip off road 
7h – Trilha da Cachoeira 
dos Três Tombos – Fer-
nando Moraes – Vem Pas-
sarinhar
10h – Gravação de sons 
de Passarinho – Ana Luiza 
Catalano – Oficina  
11h – Bordando Passari-
nho – Ana Luiza Catalano 
– Oficina 
14h – Fotografia de Natu-
reza – Vitor Marigo – Mi-
ni-curso 
16h – COAs e a cultura 
da observação – Carlos 
Dutra, Lucas Ramiro, Fer-
nando Moraes, Miguel 
Nema, Francisco Menoret 
e Fabrício Yanes – Painel 
20h – Plataforma dos Me-
xilhões – Patrick Pina/Xi-
mango – Famtrip embar-
cada

A Prefeitura de Ilhabela 
divulga a programação 
completa do “Ilhabela 
Bird Week” que aconte-
cerá entre os dias 20 e 24 
de outubro de forma hí-
brida, presencial e online, 
que contará com oficinas, 
cursos, palestras e passa-
rinhadas.  As atividades 
presenciais estarão sedia-
das na Fazenda Engenho 
D’Agua. Já as atividades 
online serão transmitidas 
pelos canais Turismo Ilha-
bela e Avistar no Youtube 
e os links de transmissão 
ao vivo estarão disponí-
veis no linktree do Ilhabe-
la Bird Week.
Para a secretária de Desen-
volvimento Econômico e 
do Turismo, Luciane Lei-
te, o Ilhabela Bird Week 
contribuirá para atrair a 
atenção do mercado para 
a cidade, fortalecendo-a 
como Destino de Obser-
vação de Aves e impac-
tando diferentes públicos 
de interesse, com progra-
mação voltada a turistas, 
empresários, prestadores 
de serviços e moradores, 
com foco em qualifica-
ção, estruturação da ati-
vidade de birdwatching, 
promoção dirigida a mer-
cado de nicho e estímulo 
à consciência ambiental. 
“Observar aves pressupõe 
preservação de espécies de 
aves e flora, fato totalmen-
te relacionado à identidade 
de Ilhabela e sua natureza 
preservada”.
O Prefeito de Ilhabela, To-
ninho Colucci, destaca que 
a observação de aves cau-
sa significativo impacto na 
economia, uma vez que 
reúne milhões de adeptos 
no mundo e movimenta 
bilhões de dólares anual-
mente. Esta atividade é 
consolidada em países da 
América do Norte e Euro-
pa, e vem ganhando cada 
vez mais adeptos no Brasil 
e demais países da Améri-
ca do Sul. “O Turismo de 
Observação de Aves é um 
nicho estratégico para nós, 
gera empregos e renda 
para nossa população, tan-
to que estava previsto em 
nosso Plano de Governo. 
Realizar o Ilhabela Bird 
Week significa fortalecer e 
profissionalizar ainda mais 
este segmento, é mais um 
evento nessa retomada da 
economia da cidade. Com 
segurança e seguindo to-
dos os protocolos, vamos 
promovendo os eventos e 
movimentando nossa eco-
nomia”.

Outubro Rosa tem 
prevenção ao câncer de 

mama nos postos de 
saúde de Ubatuba

mentação, a nutricionista 
Luciana, e sobre câncer de 
colo de útero e mama, com 
o dr. Ivissom Emiliano de 
Oliveira, acontecem tam-
bém no ESF Fortaleza no 
dia 21.
No posto ESF do Perequê-
-Mirim, as ações de coleta 
de preventivo, teste rápi-
do, orientações e café da 
manhã acontecem no dia 
22, das 8 às 11 horas.
Na Estufa 2, haverá ações 
de conscientização no dia 
22, na unidade, e no dia 
27, dia 27, dentro Super-
mercado Maná.
No Jardim Carolina, tem 
testes rápidos para sífilis, 
HIV e hepatites B e C no 
dia 22, das 8h às 10h e das 
13h às 16h, e, no dia 25, 
tem coleta de Papanicolau 
para mulheres de 25 a 64 
anos de idades que estejam 
sem realizar o exame há 
mais de 3 anos. A equipe 
da unidade realiza também 
uma roda de conversa so-
bre câncer de mama no dia 
20, às 14 horas, na igreja 
do Monte Valério (ua Prin-
cipal, n. 2596), e no dia 
27, às 9 horas, na unidade 
de saúde. Na Marafunda, 
as atividades acontecem 
na sexta-feira, 22, a partir 
das 8 horas. Haverá mu-
tirão de coleta de exames 
preventivos, palestra com 
psicóloga sobre autoes-
tima e espaço de beleza, 
entre outras ações. Já no 
dia 23, o Centro de espe-
cialidade Médicas (CEM) 
de Ubatuba, localizado 
na avenida Rio Grande 

do Sul, 710 – Centro, terá 
uma manhã de conscienti-
zação sobre o controle do 
câncer de mama. O evento 
contará com palestra edu-
cativa sobre detecção pre-
coce e prevenção da doen-
ça. Pacientes oncológicas 
também terão um dia de 
beleza com cabeleireiro, 
manicure, aula de zumba e 
palestra de orientação. As 
atividades acontecerão no 
período das 8 às 14 horas.
Também no dia 23, das 9 
às 15 horas, as equipes dos 
postos ESF Maranduba, 
Lagoinha, Araribá e Taba-
tinga realizam uma sessão 
de cuidados com a saúde e 
de beleza. A programação 
inclui coleta de preventivo 
(das 9 às 11 horas), teste 
rápido de sífilis, palestra 
sobre empoderamento fe-
minino com foco no câncer 
de mama, limpeza de pele 
e sobrancelhas, depilação 
de buço e axilas, zumba e 
gomagem podal, além de 
sorteio de brindes.
Já no posto ESF Perequê-
-Açu, as atividades acon-
tecem em 27 de outubro, 
das 7 horas ao meio-dia e 
incluem coleta de papani-
colau, teste rápido HIV e 
sífilis, palestras sobre hi-
pertensão e diabetes e nu-
trição. Além disso, o dia 
terá apresentação de dança 
com a professora de dança 
Aline Pilz.
No ESF Taquaral a ação 
será no dia 27, às 13h30, 
ao lado do postinho, na 
Igreja Nossa Senhora do 
Rosário.

As equipes de Estratégia 
de Saúde da Família (ESF) 
de Ubatuba realizam pa-
lestras, coletas de exames 
e atividades esportivas e 
recreativas como parte da 
programação do “Outubro 
Rosa”, mês de combate e 
prevenção ao câncer de 
mama. Ações já acontece-
ram em unidades como a 
Praia Dura e Ipiranguinha. 
Confira e participe da pro-
gramação dos próximos 
dias. Importante: vá de 
máscara, use álcool em gel 
e mantenha o distancia-
mento.
No Sertão da Quina, tem 
coleta de exames preven-
tivos nos dias 18 e 19 de 
outubro. É necessário ligar 
para a unidade e fazer o 
agendamento prévio com a 
equipe do posto. Já no dia 
26 a equipe fará a palestra 
“Toque-se”, às 13 horas.
No Rio Escuro, a progra-
mação acontece durante a 
semana de 18 a 22 de outu-
bro e tem coleta de exames 
preventivos e testes rápi-
dos. No dia 20, o destaque 
da programação do Rio 
Escuro é a palestra “Pila-
tes, um aliado da saúde da 
mulher”, com a fisiotera-
peuta Kelly Borges Nunes, 
do NASF-AB. No dia 22, 
tem sessão de orientações 
sobre hábitos saudáveis 
com o médico dr. Fernan-
do Antônio Almeida e a 
nutricionista Luciana Pe-
reira Rocha da Silva.
As palestras sobre pilates, 
com a fisioterapeuta Kelly, 
e orientações sobre ali-


