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Prefeitura de Taubaté inicia estudo para 
construção de paço municipal

o tempo dos serviços pres-
tados à população.
Será construído um pré-
dio com doze andares, de 
estrutura metálica, vidro, 
madeira e medindo cerca 
de 2 mil m² cada andar. A 
construção também conta-
rá com estratégias susten-
táveis de captação e reuti-
lização da água da chuva 
a fim de contribuir com 
a eficácia na redução do 
consumo de água. 
Na cobertura da Rodo-
viária Nova está sendo 
estudada a instalação de 
uma usina fotovoltaica, 
um tipo de usina solar. Os 

munícipes também terão 
a disposição a estrutura 
encontrada na Rodoviária 
Nova e em seu entorno, 
como agências bancárias, 
lanchonetes, restaurante, 
entre outros.
O valor estimado para essa 
construção é de R$ 36 mi-
lhões de reais, para isso 
será necessário buscar ver-
bas junto ao Governo Es-
tadual, Federal e ao Poder 
Legislativo. 
É importante ressaltar que 
a verba que será destinada 
para a construção do Paço 
Municipal será uma verba 
específica para esse fim.

 Prefeitura de Taubaté, por 
meio da Secretaria de Pla-
nejamento, está elaboran-
do um estudo para o pro-
jeto de construção do Paço 
Municipal na Rodoviária 
Nova da cidade.
Esta iniciativa tem como 
objetivo reunir em um 
mesmo espaço todas as 
secretarias e departamen-
tos da Prefeitura, além da 
Câmara Municipal e da 
Vara da Fazenda. Com 
essa mudança o munícipe 
encontrará vários serviços 
em um mesmo local, o que 
facilitará o acesso aos ór-
gãos públicos e otimizará 

Casca, Loja Cem, e 
Rotary Club 

Tremembé juntos em 
trabalhos sociais

Responsáveis envolvidos: 
Representantes das Lojas 
Cem 
Supervisor Regional
Cleverson Luís Batista 
Gerente Comercial 
Wendel Bandeira 
Membros da  Diretoria do 
Casca
Maria das Graças de Sou-
za Ribeiro. 
Duvilio José Ribeiro.
Rosana  Ribeiro de Andra-
de.

Daniel  Domingues Ribei-
ro.
Dalva  Aparecida  Santos.
Wendel Bandeira P. Viana.
Presente  na Reunião de 
entrega
Joel Ribeiro.  
Ricardo dos Santos.
Representante do Rotary 
de Tremembé
Presidente
Sérgio Aliança
Imagem Pública 
Wendel Bandeira

Através de coleta de ma-
teriais recicláveis foi rece-
bida uma cadeira de rodas 
que será útil as pessoas 
necessitadas. Além do 
trabalho voltado ao meio 
ambiente o grupo ainda 
presta serviços comunitá-
rios, toda e qualquer ajuda 
é importante por isso ins-
tituição sérias tem realiza-
do serviços comunitários 
em prol dos que realmente 
precisam. 

Rodoviária nova de Taubaté terá nova 
gestão a partir do mês de novembro

de R$ 4.379.521,04 (qua-
tro milhões, trezentos e 
noventa e sete mil, qui-
nhentos e vinte e um reais 
e quatro centavos), que se-
rão utilizados para obras e 
diversas melhorias e infra-
estrutura. Com o valor in-
vestido a empresa realiza-
rá reformas dos sanitários; 
readequação do layout 
interno e criação da praça 
de alimentação; reforma 
do depósito de materiais e 
equipamentos; reforma da 
sala do gerador, incluin-
do fornecimento de novo 
moto gerador completo; 
readequação total do cen-
tro de medição de energia, 
com remoção de todos os 
quadros de medição e ade-
quação posterior confor-
me projeto aprovado pela 
concessionária; adequação 
do reservatório de água, 
incluindo troca do sistema 
de bombeamento; refor-
ma geral das instalações 
elétricas dos circuitos de 
alimentação do terminal, 
lojas, sanitários, conside-
rando substituição de ca-
bos; execução de sistema 
de SPDA, contra descar-
gas atmosféricas. Revita-

lização total do sistema de 
iluminação do terminal/de 
balizamento nas rampas 
das plataformas; reforma 
total dos circuitos de lógi-
ca, telefonia, CFTV e som 
do terminal; reforma total 
das instalações hidráulicas 
de água e esgoto do ter-
minal; execução de nova 
rede de escoamento de 
águas pluviais; adequação 
completa do sistema de 
prevenção e combate a in-
cêndio às normas vigentes 
do corpo de bombeiros; 
fechamento dos acessos 
com painéis de vidro; ade-
quação das áreas de espe-
ra para embarque; cons-
trução/reforma de novos 
espaços comerciais; im-
plantação da comunicação 
visual interna; instalação 
de guarda-corpos e corri-
mãos conforme norma do 
corpo de bombeiros; im-
plantação do sistema de 
controle de acesso de pas-
sageiros; construção estru-
tura para controle de aces-
so dos ônibus; reforma do 
estacionamento, incluindo 
cancelas, sistemas e pintu-
ra das vagas e pintura ge-
ral do terminal.

 Prefeitura de Taubaté vi-
sando oferecer mais qua-
lidade à população nos 
serviços oferecidos, ter-
ceirizou a Administração 
da Rodoviária nova da ci-
dade que a partir do dia de 
10 novembro, estará sob 
gestão da empresa Tarobá, 
que realizará diversas me-
lhorias entre elas, de segu-
rança e infraestrutura.
Publicado no dia 22 de 
outubro, a empresa foi 
contratada através de li-
citação e terá a concessão 
do terminal rodoviário por 
um prazo de 20 anos. O 
valor da outorga é de R$ 
2.160.000,00 (dois mi-
lhões cento e sessenta mil 
reais) que serão pagos em 
12 parcelas anuais corrigi-
das pelo IPCA ao municí-
pio.
Mesmo com a concessão a 
área da Rodoviária conti-
nua a pertencer a Prefeitu-
ra Municipal e a nova ges-
tora manterá o pagamento 
de 1% sobre as receitas 
provenientes da explora-
ção comercial dos espaços 
no Terminal Rodoviário. 
Deverá ser realizado pela 
empresa um investimento 

Prefeitura Taubaté realiza encontro no cras São 
Gonçalo

cussão sobre as dificulda-
des enfrentadas durante a 
pandemia, ressaltando a 
importância do apoio fa-
miliar e coletivo, possibi-
litando assim o repensar 
de novas perspectivas. 
O CRAS é um equipa-
mento social que busca 
trabalhar a família para 
promoção e garantia de 
sua cidadania. É um es-
paço destinado à assistên-
cia, orientação e acom-
panhamento das famílias 
carentes, que desenvolve 
trabalhos socioeducati-
vos e tem a finalidade de 
proteger a população em 
situação de vulnerabilida-
de social, fortalecendo as 
relações e os laços fami-

liares para o convívio em 
comunidade.
Um dos serviços oferecidos 
pelo Centro de Referência 
de Assistência Social é o 
Programa de Atenção Inte-
gral à Família (PAIF), que 
consiste na realização de 
atividades socioeducativas 
e de convivência visando o 
fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários 
com crianças, adolescen-
tes e adultos. O objetivo é 
prestar orientação sobre os 
direitos dos munícipes.
Todos os protocolos para 
proteção dos participantes 
serão seguidos, o uso de 
mascara e ter tomado duas 
doses da vacina Covid-19 
serão obrigatórios.

 A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento e Inclu-
são Social (SEDIS), reali-
zará nesta quarta-feira, dia 
27 de outubro, um encon-
tro sobre “Autoestima: a 
importância da família, da 
comunidade e retomada 
de projetos de vida”.
A ação acontecerá a par-
tir das 14h no Centro de 
Referência de Assistência 
Social (CRAS) do bair-
ro São Gonçalo e conta-
rá com a participação de 
um professor e alunos da 
Universidade de Taubaté. 
Qualquer pessoa poderá 
participar desse encontro.
A iniciativa tem como 
objetivo promover a dis-
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EXPEDIENTE

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

Livro D-26, FLS. nº 10, Termo nº 7488
Faço saber que pretendem se casar MARCUS VINÍCIUS ROCHA ANDRADE e CRISTINA MAILAM DE SOUZA MALA-
QUIAS, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O 
habilitante é natural de Irecê-BA, nascido no dia 01 de setembro de 1991, de estado civil solteiro, de profissão psicologo, re-
sidente e domiciliado Rua Quatro, nº 981, Assentamento Conquista, Tremembé/SP, filho de ADRIANO ALVES ANDRADE 
e de JOANA CAVALCANTE ROCHA, ambos residentes e domiciliados em São José dos Campos/SP. A habilitante é natural 
de Tambaú-SP, nascida no dia 02 de abril de 1991, de estado civil solteira, de profissão psicologa, residente e domiciliada na 
Rua Quatro, nº 981, Assentamento Conquista, Tremembé/SP, filha de JORGE AMARO MALAQUIAS, de 63 anos, natural de 
São Paulo/SP, nascido na data de 13 de fevereiro de 1958 e de JUDITE PINHEIRO DE SOUZA MALAQUIAS, de 62 anos, 
natural de Barra Bonita/SP, nascida na data de 12 de novembro de 1958, 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. 

Gerdau de Pinda aprova 
10,5% de reajuste salarial

que contempla aumento 
real de salário, sendo que 
a inflação dos últimos 12 
meses medida pelo INPC 
ficou em 10,42%.
A aplicação do reajuste já 
será feita no vale, dia 15 
de novembro, na primeira 
parcela do 13º salário, dia 
20, e no dia 30 de novem-
bro será pago o reajuste re-
ferente a todo o retroativo, 
dos meses de setembro, ou-
tubro e novembro. Como a 
média de salário da fábrica 
é de R$ 4.000, só no dia 30 
deve ser pago cerca de R$ 
1.200 a mais no salário dos 
trabalhadores. Segundo o 
presidente André Olivei-
ra, com índice alto de in-
flação, apenas a aplicação 

do reajuste já deve gerar 
cerca de R$ 5 milhões a 
mais nos salários antes do 
Natal, em função do retro-
ativo à data-base, dia 1º de 
setembro. "A gente sem-
pre busca uma proposta 
coerente com a realidade 
da empresa, que produziu 
muito bem ao longo do 
ano. Essa campanha sala-
rial tem sido difícil. O pa-
tronal da Gerdau inclusive 
demorou pra aceitar pagar 
a inflação, queria pagar só 
4%, e na nossa negociação 
a gente conseguiu chegar 
até no aumento real. Isso 
é resultado da persistência 
do sindicato e, principal-
mente, da organização dos 
trabalhadores", declara.

 Na manhã desta terça-fei-
ra (26), trabalhadores do 
turno da manhã na fábrica 
Gerdau de Pindamonhan-
gaba, aprovaram a propos-
ta da Campanha Salarial 
2021. 
A proposta ainda será vo-
tada nos demais turnos, 
apesar da assembleia já 
representar a maioria. Em 
setembro, os trabalhadores 
organizaram uma para-
lisação para pressionar a 
empresa a avançar na ne-
gociação. O protesto ocor-
reu nos três turnos e con-
tou com adesão total dos 
trabalhadores. De acordo 
com o Sindicato dos Me-
talúrgicos, a proposta con-
tém o reajuste de 10,5%, 

Gasolina e diesel 
aumentam ainda 

mais os preços nas 
refinarias

mistura obrigatória com 
etanol anidro), sobe R$ 
0,21 e chega a R$ 3,19 em 
média. Considerando-se a 
gasolina já misturada ao 
álcool, a alta é de R$ 0,15. 
Com isso, o litro do com-
bustível passa a custar R$ 
2,33 em média. Já o óleo 

diesel puro (antes da mis-
tura com biodiesel) teve 
aumento médio de R$ 0,28 
por litro e passa a custar 
R$ 3,34. O litro do diesel 
já misturado ao biodiesel 
fica R$ 0,24 mais caro, 
passando a custar R$ 2,94 
em média.

Os preços da gasolina e 
do óleo diesel vendidos 
nas refinarias da Petro-
bras aumentam a partir de 
hoje, terça-feira (26), se-
gundo anúncio feito ainda 
na segunda-feira (25) pela 
estatal. O litro da gasoli-
na pura (ou seja, antes da 

Polícia Ambiental apreende armas de fogo 
em Santo Antônio do Pinhal e Lagoinha

dade de Lagoinha, a ação 
aconteceu após denúncia 
de fabricação irregular de 
carvão no bairro Rio do 
Peixe. A equipe apreen-
deu uma arma de fogo e 
diversas munições, sendo 
duas munições de fuzil, 
de uso restrito, além de 
dois fornos de carvão ati-
vos. o distrito policial em 
Santo Antônio do Pinhal, 
um homem (59) foi libe-

rado após pagar fiança de 
R$1.100,00, irá responder 
em liberdade por posse 
ilegal de arma de fogo e 
crime ambiental, além de 
ser autuado em R$500,00. 
E em Lagoinha, um ho-
mem de 52 anos foi libe-
rado após pagar fiança de 
R$1.000,00, irá responder 
em liberdade por posse 
ilegal de arma de fogo e 
crime ambiental.

Em Santo Antônio do Pi-
nhal, após denúncia anô-
nima de venda de palmito 
em um bar no bairro Boa 
Vista, a PM Ambiental 
encontrou duas armas de 
fogo, munições de diver-
sos calibres, na tarde desta 
segunda-feira (25). Além 
disso, os policiais tam-
bém encontraram uma ave 
mantida em cativeiro de 
forma irregular. Já na ci-

“Feirão mesa 
Taubaté” arrecada 
mais de 500 kg de 

alimentos
ção para participar do Fei-
rão. Esta arrecadação faz 
parte da campanha “Mesa 
Taubaté” que visa arre-
cadar brinquedos novos 
que serão repassados para 
instituições parceiras do 
FUSSTA e que realizam 
trabalhos com crianças em 
situação de vulnerabilida-
de social. 
Os interessados em par-
ticipar do Feirão de Au-
tomóveis no Mercado 
Atacadista de Taubaté 
(MERCATAU) poderão 
participar da campanha 
doando 1 kg de alimento 
e um brinquedo novo que 
substituirão a taxa cobrada 
para participar da exposi-
ção. Os alimentos (arroz, 
feijão e macarrão) tam-
bém continuarão sendo 
aceitos. Para expor carros 
é necessário doar 2 kg de 
alimentos para o veícu-
lo ficar na área aberta e 3 

kg para a área coberta. Já 
os proprietários de motos 
devem contribuir com 1 
kg de alimento para parti-
cipar. Quem doar 1 kg de 
alimento e um brinquedo 
novo poderá expor o veí-
culo em qualquer área.
O Fundo Social de Solida-
riedade também disponi-
bilizará caixas em vários 
pontos de coleta para faci-
litar a participação da po-
pulação nesta Campanha.
A Campanha se estenderá 
até a primeira quinzena de 
dezembro e depois as do-
ações serão encaminhadas 
para as instituições faze-
rem o repasse dos brinque-
dos arrecadados.
O Feirão do Automóvel 
Mesa Taubaté acontece 
todos os domingos, das 8h 
às 12h, no Mercatau, que 
fica na Rua Professora Es-
colástica Maria de Jesus, 
100, Jardim Eulália.

O Feirão do Automóvel 
“Mesa Taubaté” arreca-
dou 547 kg de alimentos 
no último domingo, dia 
24 de outubro, que serão 
repassados para o Fundo 
Social de Solidariedade de 
Taubaté (FUSSTA) para o 
preparo das sopas que são 
distribuídas em seis bair-
ros da cidade pelo “Projeto 
Mesa Taubaté”. 
Ao todo participaram do 
Feirão deste domingo 225 
veículos, sendo 192 carros 
e 33 motos. 
Foram arrecadados 78 kg 
de arroz, 346 kg de feijão e 
123 kg de macarrão. Todos 
os alimentos recebidos são 
encaminhados para a Co-
zinha Piloto da Prefeitura, 
onde são preparadas 1.200 
unidades de sopas. 
Desde a semana passada 
o Fundo Social também 
está recebendo brinquedos 
como forma de contribui-
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Escola Municipal Serafim Ferreira 
“Sr. Sara” encerra Projeto 

Tampinha Legal 2021

tampinhas, superando em 
uma quantia razoável a 
quantia atingida no ano 
anterior. Segundo a aluna 
Melissa Ayla, do 5º ano, a 
meta para 2022 é de arre-
cadar 100 mil tampinhas.
“O Projeto tampinha Legal 
foi um dos primeiros pro-
jetos que participei, e com 
ele aprendi a importância 
de reciclar e cuidar do 
meio ambiente. O Projeto 
me lembra do meu avô, 
ele ficou um bom tempo 
em cadeiras de rodas, hoje 
ele está bem e não preci-
sa mais usar. Desde então, 

minha família começou a 
juntar as tampinhas para 
ajudar outras pessoas que 
precisam de cadeiras de 
rodas. Nossa escola arre-
cadou 60.924 tampinhas 
em 2021, e nossa meta 
para o ano de 2022 será de 
100.000 tampinhas”, disse 
Melissa.o novo projeto o 
empreendimento quer ofe-
recer qualidade de vida, 
alinhado com segurança 
com expectativa de gerar 
aproximadamente 4.500 
empregos diretos e indire-
tos durante a implantação 
dos residenciais.

Na última sexta-feira, dia 
22 de outubro, a Escola 
Municipal Serafim Ferrei-
ra – Sr. Sara, localizada na 
Terra dos Ipês II, realizou 
o encerramento do Projeto 
Tampinha Legal 2021.
As tampinhas arrecada-
das são repassadas para o 
S.O.S, que por meio desta 
arrecadação adquire ca-
deiras de rodas, cadeiras 
de banho e outros recur-
sos. No ano passado, a 
escola arrecadou com o 
projeto, 41.537 tampinhas 
de garrafas. Já neste ano, a 
arrecadação foi de 60.924 

Gás: https://www.bolsa-
dopovo.sp.gov.br/; http://
www.valegas.sp.gov.br/. 
A pessoa precisa usar o 
Número de Identificação 
Social – NIS – para fazer 
a consulta e receber as ins-
truções do programa. De 
acordo com a Cidadania, a 
baixa procura pelo benefí-
cio no sistema deve-se ao 
fato de que muitas famí-
lias consultaram o site no 
início do lançamento do 
programa, em junho des-
te ano, e não constavam 
nenhum benefício. O que 
acontece é que o Governo 
Estadual avaliou as condi-
ções de novas famílias e 
liberou o Vale Gás para es-

sas, posteriormente. Quem 
tiver dúvidas ou dificulda-
de para consultar os sites 
pode acionar a Secretaria 
de Cidadania por meio do 
WhatsApp do CadÚnico: 
(12) 99601-3383.
O Programa Vale Gás é 
gerido pela Secretaria de 
Desenvolvimento Social 
do Estado de São Paulo e 
integra o Programa Bolsa 
do Povo, com o objetivo 
de promover a transferên-
cia de renda para a compra 
de botijão de gás de cozi-
nha às famílias em situ-
ação de vulnerabilidade. 
Serão pagas 3 parcelas de 
R$ 100,00 bimestrais, to-
talizando R$ 300,00.

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Cidadania e Assistência 
Social, recebeu um co-
municado do Governo do 
Estado de São Paulo in-
formando que muitas fa-
mílias contempladas pelo 
Programa Vale Gás no 
município ainda não con-
sultaram o sistema atrás 
do benefício. Para con-
sultar se são beneficiárias, 
as famílias devem estar 
inseridas no CAD-Único, 
possuir renda familiar per 
capita de até R$ 178,00 e 
não receberem o Bolsa Fa-
mília. A consulta deve ser 
feita diretamente no site do 
Bolsa do Povo ou do Vale 

Cerca de 900 famílias do município de 
Caçapava são contempladas pelo 
Programa Vale Gás e ainda não 

consultaram o sistema para receber o 
benefício

Secretaria de Educação de Caçapava 
lança projetos para redução de lixo

Agir local”, do sociólogo 
alemão Ulrick Beck, e têm 
como finalidade a preser-
vação do meio ambiente.
As orientações sobre a 
implementação dos proje-
tos foram compartilhadas 
com toda a equipe da Se-
cretaria de Educação, na 
segunda (25) e nesta ter-
ça-feira (26). O objetivo é 
motivar os funcionários a 
repensarem o uso do copo 
descartável, incentivando-
-os a adotarem canecas, 

copos ou garrafas duráveis 
em substituição aos des-
cartáveis.
A intenção é reduzir o 
consumo de copos descar-
táveis e diminuir a produ-
ção de resíduos sólidos. 
A Secretaria de Educação 
ressalta a importância da 
parceria dos servidores 
para o êxito das ações, que 
inicialmente serão reali-
zadas com os cerca de 70 
funcionários do prédio da 
Secretaria.

 Secretaria Municipal de 
Educação de Caçapava 
está implementando dois 
projetos com o objetivo de 
reduzir o volume de lixo 
e estimular o consumo 
consciente entre servido-
res. Um deles é o “Adote 
uma caneca ou copo reu-
tilizável para chamar de 
seu” e o outro é a “Coleta 
seletiva na Secretaria Mu-
nicipal de Educação”.
As ações são inspiradas 
no lema “Pensar Global e 

Prefeitura de Taubaté realiza mais de 200 ações de 
combate a poluição visual na cidade

irregular em diversos bair-
ros como Barreiro, Vila 
São José, Parque Ipane-
ma, Mantiqueira, Cecap, 
Bonfim e Avenida Desem-
bargador na área central. 
Todo o material recolhido 
é destinado ao aterro para 
destruição. 
Foram emitidas 11 notifi-
cações e não houve o re-
gistro de multas, que po-
dem chegar a 15 UFMT 
(Unidade Fiscal do Muni-
cípio de Taubaté) se apli-
cadas, ou seja, o equiva-
lente a R$3.137,40. Além 
da multa, também se exe-
cuta a apreensão de bens, 
interdição e cassação de 

licença.
Com está ação a Prefeitura 
visa promover o bem-es-
tar paisagístico, ambiental 
e proteger o patrimônio 
público, pois o grande 
número de propagandas 
irregulares que são espa-
lhadas pela cidade através 
de cartazes, anúncios, fai-
xas e banners prejudicam 
visualmente o município, 
acarretando em um cansa-
ço visual com elementos 
de comunicação que não 
fazem parte da arquitetura 
original da cidade, e trans-
mitem um aspecto de de-
sorganização e excesso de 
informações.

A Prefeitura de Taubaté 
realizou mais de 200 ações 
de combate à poluição vi-
sual em várias localida-
des, através da Divisão de 
Fiscalização e Posturas da 
Secretária de Serviços Pú-
blicos, para o restabeleci-
mento da paisagem urbana 
do município.
Com início no dia 21 
de setembro, foram 212 
ações realizadas nos pri-
meiros 30 dias de atuação 
no total executadas pelos 
fiscais de postura do mu-
nicípio, que retiraram de 
circulação faixas, banners 
e elementos de comuni-
cação expostos de forma 

Outubro Rosa continua 
com Mutirão de Exames de 
Papanicolau nos postinhos 

nesta quinta-feira (28)
normais de funcionamen-
to das unidades. Todos os 
postinhos farão a coleta.
As mulheres que tenham 
vida sexual ativa, de qual-
quer idade, não precisam 
pré-agendar, basta procu-

rar a unidade no horário de 
funcionamento. No dia 16 
de outubro, os postinhos 
realizaram 170 coletas 
para o exame. A expectati-
va da saúde é realizar cer-
ca de 600 exames.

Dentro da programação 
do Outubro Rosa, aconte-
ce nesta quinta-feira, 28 
de outubro, um mutirão de 
coleta de exames preven-
tivos de papanicolau nos 
postinhos, nos horários 
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UBS Barra Velha de 
Ilhabela agenda 

programação do Outubro 
Rosa para quinta-feira 

(28/10)

(28/10), das 13h às 20h, a 
UBS da Barra Velha pro-
porcionará à comunidade 
uma programação especial 
com coletas de Papanico-
lau, testagens rápidas e pa-
lestras em sala de espera.
No dia 29 de outubro, 
será o dia “D” das UBS’s 
Alto da Barra e Itaquan-
duba. Das 8h às 19h, na 

A Prefeitura de Ilhabela 
continua com a programa-
ção do Outubro Rosa nas 
Unidades Básicas de Saú-
de. 
O tema deste ano é “Au-
toestima e Prevenção”, 
chamando a atenção para a 
prevenção à violência con-
tra mulher.
E nesta quinta-feira 

UBS Alto da Barra acon-
tecerão exames de rotina, 
atividades físicas, roda de 
conversa sobre: “Saúde da 
Mulher” e coletas de Pa-
panicolau. 
Já a UBS Itaquanduba re-
alizará das 8h às 16h co-
letas de Papanicolau, tes-
tagens rápidas e palestras 
em sala de espera.

Prefeitura de Ilhabela 
realiza “Semana de Inclusão 

na Educação de Ilhabela”

um cuidado, um olhar di-
ferenciado para cada um 
deles. As aulas para esses 
grupos são diferenciadas e 
seguem não só as necessi-
dades, mas as habilidades 
que cada um tem, propor-
cionando um aprendizado 
efetivo e inclusivo”, de-
clarou a secretária de Edu-
cação, Lídia Sarmento.
Confira a programação 
completa:
Quarta-feira (27)
– Palestra “Ações da SME 
relativas à Inclusão esco-
lar” – Secretária de Edu-
cação Lídia Sarmento
– “Ações da Saúde rela-
tivas à inclusão Escolar e 
no município- Secretária 
de Saúde Lúcia Reale
– Parceria Educação, saú-
de e APAE – Mônica Ku-

A Prefeitura de Ilhabela 
realiza entre os dias 27 e 
29 de outubro a “Semana 
de Inclusão na Educação 
de Ilhabela”, sempre das 
9h às 12h, no auditório 
Pasquale Colucci (Paço 
Municipal).
Com o tema “Todos jun-
tos por uma educação in-
clusiva” o evento visa por 
meio, de palestras e apre-
sentações de boas práticas 
abrir o leque de possibili-
dades tendo por meta me-
lhor atender alunos com 
necessidades especiais, 
além de divulgar as ações 
de inclusão realizadas no 
município.
“A inclusão não é apenas 
ter um aluno com neces-
sidades especiais em sala 
de aula. Precisamos ter 

rachina
Quinta-feira (28)
– Fluxo, avaliação diag-
nosticada, formação ca-
pacitação docentes, aten-
dimentos 2021 – Maria 
Marli, coordenadora Adm 
CAPI e Psicóloga Mônica 
– Coordenadora – Coorde-
nadora Técnica CAPI
– Boa Prática de Inclusão 
Escolar – Equipe da E.M. 
Ruth Cardoso (Carla Pi-
menta)
– Diagnóstico e Interven-
ção TEA e D.I. – Fonoau-
dióloga Andrea Fickel e 
Psicóloga Mônica Nasci-
mento
Sexta-feira (29)
Meta 4 PME – Diretoras 
Kelly, Lídia Anita e Mari-
lene
Encerramento – SME

Circuito Lanai Surf 
2021 integra 

programação de 
aniversário de Ubatuba

14); categoria surf adapta-
do. Cada uma das etapas 
reúne, em média, 72 com-
petidores. Apesar de ser 
um evento local, é aberto 
para atletas de outras regi-
ões visando o intercâmbio 
de experiências.
Histórico- O projeto foi 
fundado no ano de 2015 
pelo surfista profissional 
Gustavo Henrique “Abu”, 
bicampeão ubatubense. 
Em 2019, a iniciativa foi 
dedicada às categorias de 
base, com a intenção de 
reforçar a inclusão social 
de crianças e adolescentes 
por meio da prática espor-
tiva. “Ubatuba é a Capi-
tal do Surfe e daqui saem 
grandes talentos e gran-
des nomes. Investimos 
em formar futuros cam-

A próxima quinta-feira, 
28, marca o aniversário de 
384 anos de Ubatuba. Na 
ocasião, a Praia Grande 
sedia a 3ª etapa do Circui-
to Lanai Surf 2021. O cir-
cuito tem início previsto 
para às 8h oras e, agora, 
traz como tema “a preser-
vação dos oceanos”.
Essa é a terceira de quatro 
etapas que devem acon-
tecer em 2021. Cada uma 
delas é representada por 
um animal marinho com 
o objetivo de reforçar os 
mares, que abrigam es-
sas espécies. Ao todo, a 
competição conta com 
seis categorias: – catego-
ria mista: petit (sub 10); – 
masculino: estreante (sub 
12), mirim (sub 16), open; 
– feminino: iniciante (sub 

peões para levar o nome 
da nossa cidade adiante 
nesse esporte ”, afirmou o 
organizador. Atletas e par-
ticipantes deverão colabo-
rar com a arrecadação de 
alimentos não perecíveis 
para serem repassados ao 
Fundo Social de Solida-
riedade de Ubatuba. Tam-
bém está sendo organizada 
uma ação de coleta de lixo 
na praia visando promo-
ver a conscientização das 
pessoas e, principalmente, 
das crianças, ensinando os 
valores e importância de 
preservar. É importante 
lembrar que todos os pro-
tocolos de biossegurança 
continuam sendo segui-
dos, como uso de másca-
ras, distanciamento social 
e higienização das mãos.

Aviso de Abertura de Proposta Comercial – Tomada de Preços Nº 
011/2021 – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECU-
ÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO PO-
LIESPORTIVO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES 
DO EDITAL E SEUS ANEXOS – Tendo em vista à não protocolização 
de recursos quanto ao resultado de habilitação do processo em epí-
grafe, fica designado o dia 03/11/2021 às 10h00min, para abertura 
do Envelope de Proposta Comercial das empresas habilitadas, no 
Prédio da Prefeitura Municipal de Potim, Departamento de Licitações. 
Potim, 26 de outubro de 2021. Bruno C. F. Abreu – Presidente da Co-
missão de Licitações.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público 
a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 056/2021. 
Objeto: Aquisição de Materiais do Programa Brasil Carinhoso. Data 
para recebimento de proposta: das 09h00min do dia 27/10/2021, até 
às 09h00min do dia 12/11/2021; data da abertura de propostas: das 
09h00min às 10h00min do dia 12/11/2021; data de início da sessão 
pública: às 10h00min do dia 12/11/2021, 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 Suspensão de Pregão - A Prefeitura Municipal de Potim tor-
na pública a Suspensão do Pregão Eletrônico Nº 053/2020. Objeto: 
Aquisição de Materiais de Apoio Pedagógico para Alunos da Rede 
Pública de Ensino, conforme Termo de Referência e demais Anexos 
do Edital, que ocorreria no dia 26/10/2021 ás às 09h00min, tendo em 
vista necessidade de readequação do Termo de Referência. Potim, 
26 de outubro de 2021 – Bruno C. F. Abreu – Pregoeiro.


