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Dr. Odilon de Souza Mi-
randa (Postão) e nos pos-
tinhos. De acordo com a 
Secretaria de Saúde, no 
dia 28 de outubro haverá 
novo mutirão de coleta de 
exames preventivos de pa-
panicolau nos postinhos, 
nos horários normais de 
funcionamento das unida-
des. As mulheres que te-
nham vida sexual ativa, de 
qualquer idade, não pre-
cisam pré-agendar, basta 
procurar a unidade no ho-
rário de funcionamento. 
A expectativa é realizar 
cerca de 600 exames. Va-
cinas - Também foi reali-
zado no dia 16, o Dia D 
da Campanha Nacional de 
Multivacinação para atu-

alização da Caderneta de 
Vacinação da Criança e do 
Adolescente. No grupo de 
1 ano de idade, compare-
ceram 228 pessoas e 190 
foram vacinadas. No gru-
po de 1 a 4 anos, 127 com-
pareceram e 93 receberam 
vacinas; no grupo de 5 a 
14 anos de idade, um total 
de 122 compareceram e 75 
foram vacinadas.
Paralela à campanha da 
Multivacinação de crian-
ças e adolescentes, foi re-
alizada no sábado a cam-
panha contra a Covid-19 
para pessoas com a 2ª dose 
em atraso dos imunizantes 
Coronavac, Pfizer e Astra-
zeneca. Um total de 572 
pessoas foram vacinadas.

Mais de 300 pessoas foram 
beneficiadas com o muti-
rão de exames pré-agenda-
dos no Dia D de Combate 
ao Câncer realizado no úl-
timo sábado, dia 16, pela 
Prefeitura de Caçapava, 
por meio da secretaria de 
Saúde. No total, foram re-
alizados 170 exames pre-
ventivos de papanicolau, 
em prevenção ao câncer de 
colo de útero. Também fo-
ram realizados 85 atendi-
mentos odontológicos de 
prevenção ao câncer bucal. 
Dos 92 pacientes agenda-
dos para oftalmologista, 
compareceram 75 pacien-
tes para os atendimentos.
Os exames foram realiza-
dos no Centro de Saúde 

Taubaté recebe ópera 
com participação da 

osita

Municipal de Taubaté. A 
direção musical e regência 
da Osita são do maestro 
Cesar Pimenta.
A ÓPERA
Gianni Schicchi é uma 
ópera cômica em 1 ato, de 
Giacomo Puccini, com li-
breto de Giovacchino For-
zano, baseado no Canto 
XXX do Inferno, da Divi-
na Comédia de Dante Ali-
ghieri. Na história, Buoso 
Donati morre e deixa em 
testamento toda sua fortu-
na para igreja. A família, 
cobiçando a herança, cha-
ma Gianni Schicchi para 
se passar pelo morto e al-
terar o testamento. Todos 
estão cientes de que a pena 
para esse tipo de crime é 
o exílio de Florença e o 
corte da mão direita. Imi-
tando o falecido, Schicchi 
dá um golpe em toda a fa-
mília e deixa os bens mais 
preciosos para si mesmo.
Montagem por ocasião 
dos 700 anos da morte de 
Dante Alighieri, dentro do 
calendário internacional.

O ELENCO
Gianni Schicchi, barítono: 
Tomás David
Lauretta, sua filha, sopra-
no: Mariana Magatto
Familia de Buoso Donati: 
Boneco
Zita, la vecchia, prima, 
mezzo soprano: Andreia 
Souza
Rinuccio, sobrinho de 
Zita, tenor: Ulisses Mon-
toni
Gherardo, sobrinho de Bu-
oso, tenor: Marcello Mes-
quita
Nella, sua mulher, sopra-
no: Cristiane Mesquita
Guerardino, filho de am-
bos e Guccio, pintor, bai-
xo: Larissa Rosa
Simone, primo de Buoso, 
baixo: Andrey Mira
Marco, seu filho, barítono: 
Marcus Ouros
La Ciesca, mulher de Mar-
co, mezzo soprano: Laris-
sa Guimarães
Diretor de cena: Gustavo 
Lassen
Paulo Esper: Dante Ali-
ghieri

No dia 31 de outubro, do-
mingo, a Orquestra Sin-
fônica Jovem de Taubaté 
(Osita) terá em seu progra-
ma, pela primeira vez, uma 
ópera completa: Gianni 
Schicchi. O concerto será 
às 19h, no auditório do Se-
des, com entrada gratuita.
As reservas dos ingressos 
terão início na próxima se-
gunda-feira, dia 25 de ou-
tubro, a partir das 10h. 
Cada pessoa pode reser-
var até 3 ingressos. E os 
ingressos são limitados 
ao máximo de 600 lugares 
para este evento, que ainda 
segue regras de distancia-
mento e protocolos de hi-
giene. 
A produção é por conta da 
Cia. 
Ópera São Paulo, do pro-
dutor Gustavo Teodoro e 
apoio do Governo do Esta-
do de São Paulo através da 
Amigos da Arte. A realiza-
ção é do Consulado Geral 
da Itália em São Paulo, 
Instituto Italiano di Cultu-
ra San Paolo e Prefeitura 

Prefeitura de Taubaté lança 
edital para cantores do coral 

municipal

pos especificados no for-
mulário. O edital também 
está disponível no site da 
prefeitura para que os can-
didatos esclareçam todas 
as dúvidas. Os candidatos 
serão avaliados a partir do 
currículo e dos links de ví-
deo enviados na inscrição, 
por uma banca de jurados 
de reconhecida capacida-
de técnica, conforme de-
terminado por lei. O Coral 
Municipal de Taubaté faz 
parte do Sistema de Corais 
do Município de Taubaté, 
sob coordenação da pro-
fessora Mere Oliveira, 
com o objetivo de promo-
ver ainda mais a arte e a 
cultura para a população 
taubateana.
As ações se estendem da 

Educação à Cultura para a 
formação do Coral Muni-
cipal de Taubaté, visando 
um corpo artístico repre-
sentativo, que proporcione 
aos cantores em formação 
ou já formados, a oportu-
nidade da prática musical 
e artística em recitais, con-
certos, festivais, shows e 
óperas, aprimorando suas 
habilidades. Na Secretaria 
da Educação, o Sistema de 
Corais atua dentro do pro-
grama integral de ensino 
desde o retorno das aulas, 
no dia 20 de setembro, que 
passou a oferecer aos alu-
nos da rede aulas especí-
ficas de canto coral, para 
desenvolver o potencial 
inato de todas as crianças 
e adolescentes.

A prefeitura de Tauba-
té está com as inscrições 
abertas para cantores que 
desejem compor o Coral 
Municipal de Taubaté de 
forma voluntária. São 24 
vagas distribuídas entre 
os naipes de soprano, me-
zzo-soprano, contralto, te-
nor, barítono e baixo, para 
pessoas acima de 16 anos 
estudantes de canto ou 
cantores já formados, resi-
dentes em Taubaté e região 
metropolitana do Vale do 
Paraíba. As inscrições são 
gratuitas e vão até o dia 
18 de novembro. Elas de-
vem ser feitas online, via 
formulário Google, com 
envio de dados, documen-
tos e link de vídeos para 
avaliação, tudo pelos cam-

Mais de 300 pessoas são 
beneficiadas com mutirão 

de exames no Dia D de 
Combate ao Câncer

Caçapava inicia tratativas com Fundação Casa 
para implantação do Programa de Pós-Medida

programa em Caçapava, 
técnicos da Secretaria de 
Cidadania e Assistência 
Social do município rea-
lizaram na última segun-
da-feira (18) uma visita à 
Fundação Casa, unidade 
de São José dos Campos, 
para conhecer a metodo-
logia de trabalho da insti-
tuição. De acordo com a 
Secretaria de Cidadania e 
Assistência Social de Ca-
çapava, por meio de ade-
são voluntária o programa 
auxilia na construção de 
novos vínculos com a co-
munidade e políticas pú-

blicas. 
Como ator essencial do 
Sistema de Garantia de 
Direitos (SGD), o Poder 
Judiciário apoia o Poder 
Executivo na implantação 
de ações que objetivam a 
inserção dos adolescen-
tes e jovens nas políticas 
sociais do território para 
a promoção de seus direi-
tos de cidadania, focan-
do, principalmente, nas 
dimensões de escolariza-
ção e de educação profis-
sional. Fomenta, ainda, o 
acesso ao esporte, à cultu-
ra e lazer.

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Cidadania e Assistência 
Social, está implantando 
no município o Programa 
de Pós-Medida.
 O objetivo é realizar 
o acompanhamento de 
adolescentes e jovens na 
transição da extinção da 
medida socioeducativa de 
internação ou semiliberda-
de (fase conclusiva) visan-
do auxiliá-los no processo 
de construção de novos 
vínculos com a comunida-
de.
Para a implementação do 



página 2 A Gazeta dos Municípios 22 Outubro de 2021

JORNAL DIÁRIO E REGIONAL
A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - Tremembé - SP
Tel. (0xx12) 3672-2257
Fax (0xx12) 3672-4831 
CEP 12120-000
E-mail: publicacoesgazeta@hotmail.com
Registro no INPI 81717790
Impresso em 22/10/2021
Diretor responsável pela publicação: 
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e Impressão: Pré Impressão Gráfica  - SP - Capital.
Representante em São Paulo.
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos
Jornais do Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas, não representam necessariamente a opinião deste 
jornal.

Atenção: Este jornal é distribuído à todas as  Prefeituras e Câmaras Municipais do 
Vale do  Paraíba, Litoral Norte e Região Serrana, além de vários órgãos Federais, 
Estaduais e Municipais.
Aviso: Não existe falta de jornais para demanda diariamente. Edições atuais e de arqui-
vos estão sempre a disposição no endereço: Rua dos Lírios n° 171, Bairro: Flor do Vale,
Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.

EXPEDIENTE

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

Livro D-26, FLS. nº 9, Termo nº 7486
Faço saber que pretendem se casar JEFERSON SALLES DE OLIVEIRA e THAY-
NARA DOS SANTOS XAVIER, aprensentando os documentos necessário exigi-
dos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante 
é natural de Taubaté-SP, nascido no dia 02 de fevereiro de 1985, de estado civil 
solteiro, de profissão eletricista, residente e domiciliado na Rua Octaciano Xavier 
de Castro, nº 44, Jardim Bica da Glória, Tremembé/SP, filho de SAMUEL SALLES 
DE OLIVEIRA FILHO, de 59 anos, natural de Tremembé, nascido na data de 08 
de janeiro de 1962 e de ROSANA ALVES MOREIRA DE OLIVEIRA, de 57 anos, 
natural de Taubaté/SP, nascida na data de 17 de outubro de 1964, ambos residentes 
e domiciliados em Tremembé/SP. A habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no 
dia 17 de abril de 1986, de estado civil solteira, de profissão empreendedora, resi-
dente e domiciliada na Rua Octaciano Xavier de Castro, nº 44, Jardim Bica da Gló-
ria, Tremembé/SP, filha de GERSON DOS SANTOS XAVIER, de 55 anos, natural 
de Campina Grande/PB, nascido na data de 10 de agosto de 1966 e de EDVAN DOS 
SANTOS XAVIER, de 56 anos, natural de Campina Grande/PB, nascida na data de 
30 de junho de 1965, ambos residentes e domiciliados em Pindamonhangaba/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 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 

CâmaraMunicipal de Monteiro Lobato
Estado de São Paulo

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DO
PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 27/2021

“Autoriza o poder Executivo a abrir crédito adicional especial e dá outras providências”

Em atendimento ao artigo 48, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101, de 04 de
maio de 2000, e visando proporcionar a transparência da gestão fiscal, mediante incentivo
à participação popular na discussão do Projeto de Lei do Executivo nº 27/21 e anotações
necessárias na Lei do Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei
Orçamentária Anual, a Câmara Municipal de Monteiro Lobato torna público que será
realizada, a partir das 19h do dia 27 de outubro de 2021, no Plenário da Câmara Municipal,
a AUDIÊNCIA PÚBLICA, convidando os interessados e a população do município.

Durante a Audiência Pública serão respeitadas as exigências estabelecidas pelos órgãos de
saúde, para prevenção do contagio da COVID-19.

Obrigatório o uso de máscara.

Vereador Allan Rached Azevedo - Presidente da Câmara
Vereador Edjelson Aparecido de Souza – 1º Secretário

Inauguração de nova sede 
da Defesa Civil de 

Ubatuba acontece no 
aniversário da cidade

toda a comunidade, tanto 
dos servidores quanto de 
comerciantes e empresá-
rios da cidade, trabalha-
mos na adequação do es-
paço”, destacou o Diretor 
de Gestão da Defesa Civil 
de Ubatuba, Ricardo Do-
mingos Gil.
A nova sede conta com 
salas administrativas, sa-
las de almoxarifado, salas 
de reuniões e de capacita-
ções, espaços para guarda 
de equipamentos forneci-
dos pelo governo estadual, 
centro de logística, aloja-
mento para os funcioná-
rios, sala para materiais de 
manutenção do espaço e 

uma sala de situação para 
monitoramento de condi-
ções adversas e tomada de 
decisões.
A Defesa Civil também 
trabalha na criação de um 
vestiário para melhor aco-
modar o público externo, 
que vem capacitar os fun-
cionários, e a própria equi-
pe, que precisa momentos 
de descanso durante os 
turnos de trabalho 24 ho-
ras por dia.
A sede recebeu o nome de 
“Odair Francisco de Oli-
veira”, em homenagem ao 
funcionário que perdeu a 
vida em 12 de agosto de 
2011 em serviço.

A Defesa Civil de Ubatu-
ba, convida toda a popula-
ção, para a inauguração de 
sua nova sede, localizada 
no antigo terminal turís-
tico da Comtur, no Pere-
quê-Açu, na rua Madame 
Janina, 28. O evento acon-
tece na quinta-feira, 28, e 
é parte da programação do 
aniversário de 384 anos de 
Ubatuba.
O local onde se situava a 
Defesa Civil anteriormen-
te, no Centro, apresentava 
instalações precárias, que 
não ofereciam condições 
de trabalho aos funcioná-
rios. “Buscamos o novo 
local e, com o apoio de 

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público 
a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 054/2021. 
Objeto: Registro de Preços para Futuras e Eventuais Aquisições de 
Serviços de Realização de Exames Laboratoriais/Análises Clínicas, 
Conforme Termo de Referência e Demais Anexos do Edital. Data 
para recebimento de proposta: das 08h00min do dia 22/10/2021, até 
às 08h00min do dia 09/11/2021; data da abertura de propostas: das 
08h00min às 09h00min do dia 09/11/2021; data de início da sessão 
pública: às 09h00min do dia 09/11/2021, 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.

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 170/2021 
– TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2021 - A comissão de licitações da 
Prefeitura Municipal de Potim/SP, comunica aos interessados a aber-
tura da Licitação para AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O ALMO-
XARIFADO CENTRAL, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONS-
TANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. Entrega dos Envelopes: até 
as 09h45min do dia 08/11/2021. Abertura dos Envelopes: 10h00min 
do dia 08/11/2021. Local da realização: Prédio da Prefeitura Munici-
pal. O Edital completo poderá ser retirado gratuitamente na Prefeitura 
Municipal de Potim, ou através do site: www.potim.sp.gov.br.



página 3A Gazeta dos Municípios22 Outubro de 2021

Museu Roberto Lee 
recebe visita

 institucional de 
equipe técnica do 

SISEM/SP

cesso para que o Museu 
Paulista de Antiguidades 
Mecânicas Roberto Lee 
integre-se aos museus do 
SISEM/SP e do Institu-
to Brasileiro de Museus 
(IBRAM). Durante a visita 
foi avaliado o potencial do 
museu de Caçapava, assim 
como as melhorias neces-
sárias para que funcione 
integralmente com quali-
dade e segurança.
De acordo com a coorde-

nação da instituição, esta 
consultoria foi de extrema 
importância para o Museu 
Roberto Lee, pois resul-
tará na elaboração de um 
diagnóstico situacional, 
gerando uma referência 
para as futuras ações do 
museu. Após a conclusão 
do relatório técnico emiti-
do, o Museu Roberto Lee 
terá um prazo de dois anos 
para seguir as orientações 
do SISEM/SP.

Na última sexta-feira, dia 
15 de outubro, o Museu 
Paulista de Antiguidades 
Mecânicas Roberto Lee 
recebeu a equipe técni-
ca do Sistema Estadual 
de Museus (SISEM/SP), 
liderada pelo diretor téc-
nico, Davidson Kaseker 
Panis, para uma visita ins-
titucional, referente ao Ca-
dastro Estadual de Museus 
- CEM-SP.
A visita faz parte do pro-

Local: Bairro de Caçapava 
Velha – Praça da Matriz
Horário: 9h
Programação: Voluntários 
do Lixo Zero vão orien-
tar os moradores sobre 
a técnica de biopori, um 
método ecológico de com-
postagem, que consiste na 
construção de um buraco 
cilíndrico no solo de um 
metro de profundidade 
por 10 cm de largura, que 
pode ser feito em terre-
nos abertos e quintais. O 
biopori ajuda na absorção 
de água e nutrientes pelo 
solo, pode ser usado para 
o despejo de material or-
gânico e evita poças e 
acúmulo de água no local. 
Os moradores que deseja-
rem, terão assessoria dos 
voluntários para a implan-
tação do biopori em seus 
quintais.
Local: Bairro Parque Re-
sidencial Maria Elmira 
– Salão da Comunidade 
Nossa Senhora de Fátima 
– Rua Alberto Azevedo, 
100.
Horário: 9h
Programação: Haverá pa-
lestra sobre “Queimadas”, 
ministrada pela Defesa 
Civil e, na sequência, mu-
tirão de limpeza nas ruas 
da região, com a presença 
de voluntários, população 
e equipe da Prefeitura com 
maquinário. Outra ação 
que acontece nesse dia 
será o plantio de árvores 
nativas em áreas públicas 

do bairro. 
26 de outubro – terça-feira
Haverá uma visita ao Ater-
ro Sanitário de Tremembé, 
das 13h às 17h. As vagas 
são limitadas e a confirma-
ção de interesse em par-
ticipar deve ser feita por 
telefone até o dia 26 de 
outubro pelo telefone (12) 
3652-9351.
27 de outubro – quarta-fei-
ra
Sessão de Cinema sobre 
preservação, sustentabi-
lidade e respeito, com o 
filme Lorax, no Centro 
Educacional, Cultural e 
Esportivo José Francisco 
Natali (Rua Santo Antônio, 
s/ nº). As inscrições tam-
bém devem ser feitas pelo 
telefone (12) 3652-9351 
até o dia 26 de outubro. As 
vagas são limitadas.
A Semana Lixo Zero tem 
como objetivo inspirar 
pessoas da comunidade 
para que participem ati-
vamente junto aos órgãos 
públicos de ações em prol 
da sustentabilidade, apren-
dendo sobre a reciclagem 
e o reaproveitamento de 
resíduos, ajudando na re-
dução do lixo urbano, 
com estímulo a repensar 
os hábitos de consumo e a 
responsabilidade de todos 
no cuidado com o meio 
ambiente. Em Caçapava a 
programação é realizada 
em parceria com o Cole-
tivo Lixo Zero do municí-
pio. 

A Prefeitura de Caçapa-
va, por meio da Secretaria 
de Obras/ DSM, aderiu à 
Semana Lixo Zero, que 
acontece entre os dias 23 
e 30 de outubro em todo 
o país. A proposta é cons-
cientizar, inspirar e mobi-
lizar as comunidades das 
diversas regiões em prol 
da limpeza urbana, da re-
dução e da reciclagem do 
lixo. As ações do Lixo 
Zero no Município acon-
tecerão em três momentos 
diferentes, com mutirão de 
limpeza e mobilização em 
bairros, no dia 23 de outu-
bro; excursão para o aterro 
sanitário no dia 26 de ou-
tubro e com uma sessão de 
cinema sob o tema susten-
tabilidade no Centro Cul-
tural no dia 27 de outubro.
A programação detalhada 
é a seguinte:
23 de outubro – Sábado-
Local: Bairro Tijuco Preto 
– Rua Benedito Geraldo 
Pereira, 50.
Horário: 10h
Programação: Palestra 
“Queimadas”, ministrada 
pela Defesa Civil e reu-
nião de moradores para o 
mutirão de limpeza. Du-
rante a programação, o 
bairro receberá a visita do 
CataPev para a retirada de 
eletroeletrônicos inserví-
veis. Voluntários do Lixo 
Zero e da Prefeitura esta-
rão à disposição no bairro 
para auxiliar os morado-
res.

Caçapava adere à Semana Lixo Zero com 
programação voltada para a população 

Obras 

fundo deve promover re-
cursos financeiros para o 
desenvolvimento de proje-
tos como oficinas, cursos e 
espetáculos possibilitando 
o acesso da população às 
mais diversas formas de 
artes. 
Além de apoiar ações 
como realização de festi-
vidades e eventos artísti-
cos e culturais, entre ou-
tros projetos. 
Entre as fontes de recursos 
do FMC estão, por exem-

plo, contribuições, trans-
ferências, subvenções, 
auxílios e dotações dos 
setores público e privado. 
A lei estabelece a criação 
de uma Comissão Munici-
pal de Incentivo à Cultura 
(CMIC) para a seleção de 
projetos apresentados ao 
Fundo Municipal de Cul-
tura. 
A comissão deve ter com-
posição paritária entre 
membros do Poder Públi-
co e da Sociedade Civil.

A Prefeitura de Caçapava 
promulgou a Lei nº 5883 
de 4 de outubro de 2021, 
que institui o Fundo Mu-
nicipal de Cultura (FMC) 
junto à Secretaria de Cul-
tura, Esporte e Lazer. De 
acordo com o texto da lei, 
o fundo tem a finalidade 
de prestar apoio financei-
ro ao desenvolvimento de 
projetos da área, mediante 
administração autônoma 
e gestão própria dos re-
cursos. Conforme a lei, o 

Prefeitura Caçapava 
promulga lei que 
institui o Fundo 

Municipal de Cultura

Segunda etapa do Circuito de Corrida
de Rua reúne mais de 500 inscritos Pinda

o encerramento da prova, 
o Parque reabrirá para os 
munícipes.
Todos os corredores re-
ceberão comprovante de 
inscrição via e-mail, que 
precisa ser levado no dia 
da corrida para receber a 
numeração e chip. A nu-
meração vem com um 
chip, que detecta quando o 
atleta passa pela largada e 
pela chegada.
"A pessoa chega, passa 
pela triagem e já começa 
a correr. Devido à pande-
mia, o participante chega 
e já corre, não será uma 
largada para todos juntos", 
explicou o diretor de Es-

portes, José Mauro Tava-
res.
Com uma distância de 
5km, o trajeto da corrida 
será todo dentro do Parque 
da Cidade, alternando en-
tre as pistas e caminhos de 
terra do parque - incluindo 
trilhas e morros - elevando 
o grau de dificuldade.
Haverá entrega de meda-
lhas para todos os parti-
cipantes. Este ano, o Cir-
cuito Corrida de Rua é 
composto por quatro eta-
pas: setembro, outubro, 
novembro e dezembro. Ao 
fim delas, os três primeiros 
colocados de cada catego-
ria vão

A 2ª Etapa do Circuito 
Corrida de Rua de Pinda-
monhangaba contará com 
536 participantes soman-
do todas as categorias. 
A prova acontecerá no 
próximo domingo (24 de 
outubro), no Parque da 
Cidade, das 7 às 11 horas. 
A corrida será dividida em 
sete categorias, todas para 
participantes acima de 18 
anos: juvenil, adulto, más-
ter, veterano 1, veterano 
2, veteraníssimo 1 e ve-
teraníssimo 2. Em virtude 
da corrida, o Parque da Ci-
dade permanecerá fecha-
do até as 12 horas para a 
realização da prova. Após 
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Ubatuba reforça volta às aulas 
com 100% da capacidade

cidade escolar, previsto 
para o dia 03 de novem-
bro. No dia 04 de outubro, 
a rede Municipal promo-
veu o retorno das aulas 
priorizando 100%, porém, 
respeitando o espaço de 
um metro quadrado entre 
as disposições das cartei-

ras. Agora, seguindo as 
recomendações do Gover-
no do Estado, o distancia-
mento de um metro entre 
os estudantes deixará de 
ser exigido no dia 03 de 
novembro. O uso de más-
caras e de álcool em gel 
continua obrigatório.

Durante o evento de capa-
citação dos gestores esco-
lares da Rede Municipal 
de Educação de Ubatuba, 
a secretária da pasta, Fati-
nha Barros, fez uma expla-
nação sobre as orientações 
referentes ao retorno das 
aulas com 100% da capa-

Ilhabela vence Prêmio 
Cidades Excelentes na 

categoria Eficiência 
Fiscal e Transparência

progressistas, que quando 
combinadas são capazes 
de gerar um alto nível de 
desenvolvimento humano. 
Nelas são oferecidos ser-
viços públicos de qualida-
de a população.
O instrumento utilizado na 
avaliação e julgamento da 
premiação é o Índice de 
Gestão Municipal Aquila 
(IGMA), que utiliza con-
ceitos de big data e reúne 
as informações públicas 
mais atualizadas de todos 
os municípios do país. 
Essa plataforma é estru-
turada com base em In-
teligência Artificial, que 
a partir de um algoritmo, 
consolida resultados de 
indicadores em uma única 
nota final.
“Foi um projeto longo de 
premiar o gestor público. 
São prefeitos que se des-
tacaram em meio a uma 
pandemia. Esse prêmio é 
o Oscar da gestão pública. 
Sabemos a vida difícil de 
um prefeito, que fica mui-
tas vezes gasta-se tempo 
e energia em responder 
questionamentos do Mi-
nistério Público”, disse 
Johnny Saad, presidente 
do Grupo Bandeirantes de 
Comunicação.
Raimundo Godoy, do Ins-

tituto Aquila, destacou que 
os dados coletados são de 
extremamente importância 
para ajudar os municípios. 
“É um legado que vamos 
deixar para ser de exemplo 
para todos os municípios 
do Brasil.
O secretário Estadual de 
Desenvolvimento Regio-
nal, Marco Vinholi, desta-
cou que a premiação sig-
nifica as melhores práticas 
de governo. “São os me-
lhores projetos e gestões, 
exemplos para o Estado 
de São Paulo. Que outros 
prefeitos se espelhem nes-
ses modelos de gestão”, 
comentou.
O Prefeito de Ilhabela, To-
ninho Colucci, ficou mui-
to feliz com a premiação. 
“Este é um reconhecimen-
to muito importante, prova 
da nossa dedicação e res-
ponsabilidade com o erário 
público, a transparência e 
principalmente a aplicação 
correta dos recursos públi-
cos da nossa cidade. Em 
pouco menos de um ano 
implantamos uma gestão 
séria e transparente, seja 
em licitações, contratos e 
no cuidado com os gastos 
públicos principalmente 
durante a pandemia. Muito 
feliz com a vitória”.

Ilhabela foi a vencedora 
do Prêmio Band Cidades 
Excelentes, que visa reco-
nhecer, fomentar e incen-
tivar a prática da gestão 
pública para melhorar a 
realidade dos municípios 
brasileiros.
A cidade foi a vencedo-
ra na categoria Eficiência 
Fiscal e Transparência 
para municípios entre 30 e 
100 mil habitantes. Na fi-
nal, a disputa foi contra as 
cidades de Louveira e São 
Pedro. Nessa categoria fo-
ram avaliados os seguin-
tes critérios: percentual 
de endividamento, auto-
nomia fiscal, capacidade 
de investir, investimento 
per capita, resultado fiscal 
e índice de transparência 
e aderência ao plano de 
contas.
A premiação foi entregue 
ao Prefeito Toninho Co-
lucci pelas mãos do diretor 
regional do Grupo Ban-
deirantes, Rodrigo Neves. 
Agora, Ilhabela vai para a 
disputa nacional, com os 
vencedores de cada Esta-
do.
As cidades excelentes são 
municípios, que podem 
ser equiparados com ci-
dades de referência, atra-
vés suas características 

Triatleta de Ubatuba orienta 
estudantes sobre participação 

em passeio ciclístico

rativo aos 384 anos da ci-
dade. O Passeio Ciclístico 
do Projeto “Educação Vi-
ária é Vital” acontece em 
parceria com a Associação 
de Ciclistas de Ubatuba, 
com concentração e sa-
ída às 9 horas da escola 
com percurso pela região 

O triatleta de Ubatuba, 
Maicon Amaro, esteve na 
EM Maria Josefina Giglio 
Silva, no bairro Estufa II, 
nesta quinta-feira, 21, para 
orientar os alunos sobre 
segurança viária visando o 
passeio ciclístico do próxi-
mo sábado, 23, comemo-

central e encerramento 
na pista de skate da Praça 
Capricórnio. Na ocasião, a 
supervisora de Educação, 
Rosângela Fernandes, e a 
professora Telma Raizer 
representaram a secretária 
de Educação, Fatinha Bar-
ros.

Ubatuba realiza mutirão 
de rastreamento de

 câncer bucal

gião dentista. Atenção: o 
foco é na suspeita de cân-
cer; não será realizado tra-
tamento bucal de queixas 
comuns. Não é preciso en-
caminhamento da unida-
de básica de saúde; basta 
comparecer a partir das 8 
horas na av. Rio Grande 
do Sul, 710 – Centro, le-
vando documento de iden-
tidade com foto.
No mesmo dia e local, 
também acontecem ativi-

A prevenção ao câncer é o 
foco de uma série de ati-
vidades programadas pelo 
Centro de Especialidades 
Médicas no sábado, 23 de 
outubro, no horário das 8 
às 14 horas.
Pacientes que apresentem 
algum tipo de lesão na 
boca poderão comparecer 
ao Centro de Especialida-
des Odontológicas para 
exame e avaliação de risco 
de câncer bucal por cirur-

dades do Outubro Rosa, 
voltadas para a prevenção 
do câncer de mama e de 
colo do útero, com coleta 
de preventivo e exames 
da mama. Para ter acesso, 
é necessário apresentar o 
RG e Cartão SUS. A pro-
gramação inclui ainda pa-
lestra, sorteios de brindes, 
aula de zumba e dia de 
beleza com cabeleireiro e 
manicure. Divulgue e par-
ticipe!

Programa SOS Ilhabela: 
Prefeitura inicia pagamento 

da última parcela do 
auxílio emergencial

verno Federal com domi-
cílio em Ilhabela.
O auxílio será creditado 
automaticamente na Pou-
pança Digital ou na Pou-
pança Social Digital do 
beneficiado e a movimen-
tação do dinheiro realiza-
da nos terminais Caixa, 
nas Lotéricas ou pelo apli-
cativo Caixa TEM.
Com o pagamento da 3ª 

A Prefeitura de Ilhabe-
la iniciou esta semana o 
pagamento da 3ª e última 
parcela do auxílio finan-
ceiro emergencial desti-
nado a população de baixa 
renda. O benefício de R$ 
500 será repassado para 
mais de 3 mil famílias que 
estavam inscritas até 30 de 
junho de 2021 no Cadastro 
Único (CadÚnico) do Go-

parcela, a Prefeitura de 
Ilhabela encerra assim o 
repasse do segundo lote. 
Neste ano foram liberadas 
seis parcelas do auxílio 
emergencial SOS Ilhabe-
la: abril, maio e junho (1º 
lote) e agosto, setembro e 
outubro (2º lote). 
O investimento da Prefei-
tura de Ilhabela ultrapassa 
R$ 9 milhões.


