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Taubaté foi a única 
cidade que contou 
com uma escola 

municipal na disputa 
por medalhas no 

JEESP 2021
Taubaté foi a única cidade 
que contou com uma es-
cola municipal na disputa 
por medalhas nos Jogos 
Escolares do Estado de 
São Paulo (JEESP), edi-
ção 2021, que aconteceu 
em Lindóia com início no 
dia 20 e término dia 26 de 
outubro.  O JEESP promo-
veu disputas na Categoria 
Infantil, para alunos entre 
15 e 17 anos de idade e de 
Taubaté participaram 54 
alunos, do Programa Esco-
la de Atletas e Formação 
Integral (EAFI), do Ensino 
Médio da EMIEF Anna dos 
Reis Signorini(SEDES) 
divididos em 4 equipes, 
sendo:  futsal feminino e 

Pinda é destaque em transformação digital 
municipal

O desempenho por pilar 
apresenta os seguintes re-
sultados: 89,3 em capa-
cidade institucional; 100 
em dados; 100 em foco no 
usuário; 77,8 em pessoas 
e competências; 100 em 
infraestrutura e 100 em 
serviços digitais. De acor-
do com o relatório, “Pin-
damonhangaba apresenta 
uma realidade bem avan-
çada de transformação 
digital, sendo muito dife-
rente da grande maioria 
dos municípios brasileiros 
e colocando a cidade em 
destaque nacional”.
Para o secretário adjunto 
de Administração, respon-
sável pela implantação de 
tecnologia na gestão, Da-
nilo Velloso, para obten-
ção de 100% nos pilares 
de gestão de riscos e segu-
rança da informação já es-
tão em andamento. Ações 
que, dentro em breve, irão 
posicionar a cidade na li-
derança da transformação 

digital.
“O reconhecimento irá tra-
zer mais visibilidade das 
ações que estamos execu-
tando e consequentemente 
trará mais investimentos a 
nossa cidade, com aumen-
to da qualidade de vida e 
renda”, destaca Danilo 
Velloso. “A pauta Cidade 
Inteligente domina a ges-
tão pública, a transforma-
ção é necessária e mostra 
que estamos no caminho 
correto com critérios cla-
ros e mensuráveis”, com-
pleta.
“A missão de nossa gestão 
é uma cidade com Tecno-
logia, Inovadora e Huma-
nizada. 
O reconhecimento atesta 
os resultados e queremos 
muito mais: buscamos a 
liderança de Pindamo-
nhangaba, um caminho 
sem volta, melhorando a 
vida dos nossos cidadãos”, 
destaca o prefeito dr. Isael 
Domingues.

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba recebeu, na 
terça-feira (26), relatório 
contendo o diagnóstico 
de transformação digital 
municipal, realizado pela 
Gove – uma Govtech que 
vem recebendo destaque 
pelas universidades mais 
respeitadas do mundo, o 
Massachusetts Institute 
of Technology (MIT), o 
Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), 
a revista Época Negócios, 
Jornal Valor Econômico e 
entre outros.
O relatório desta institui-
ção aborda a maturida-
de da gestão nos pilares: 
capacidade Institucional, 
dados, foco no usuário, 
pessoas e competências, 
infraestrutura e serviços 
digitais.
Segundo o relatório, o grau 
de maturidade em transfor-
mação digital consolidada 
de Pindamonhangaba é de 
93,9 numa escala até 100. 
Ônibus municipais têm passe livre no aniversário 

de 384 anos de Ubatuba

dades de lazer, esportivas, 
culturais e sociais pro-
movidas pelas diferentes 
secretarias da Prefeitura 
de Ubatuba no espaço do 
“Parque Iperoig”, que in-
tegra a programação de 
aniversário da cidade.
A ação acontecerá na orla 
da avenida Iperoig, que 
estará fechada para o trân-

sito de veículos no horário 
das 10h às 16h. A progra-
mação do Parque Iperoig 
inclui também a inaugu-
ração do novo espaço da 
Feira de Artesanato. Todos 
os protocolos de segurança 
sanitária devem ser segui-
dos: uso de máscaras, dis-
tanciamento social e higie-
nização das mãos.

 O município de Ubatuba 
comemora 384 anos nesta 
quinta-feira, 28 de outu-
bro. Como presente para a 
população, todas as linhas 
de ônibus municipais terão 
“passe livre”, ou seja, o 
transporte será gratuito no 
horário das 10h às 16h.
Nesse período, serão de-
senvolvidas diversas ativi-

masculino, vôlei e hande-
bol masculinoAs equipes 
do município obtiveram 
os seguintes resultados: 
futsal feminino conquis-
tou o vice-campeonato, os 

meninos do vôlei também 
foram vice-campeões na 
competição e o handebol 
e futsal masculino ficaram 
com a 3ª e 8ª colocação, 
respectivamente.

Cepatas de Pinda promove 
feira de adoção no próximo 

sábado (30)

vermifugados, castrados e 
microchipados – o que fa-
cilita a identificação e res-
gate caso o animalzinho 
fuja ou se perca.
Para a pessoa adotar um 
pet, é preciso levar um 
documento pessoal com 
foto e assinar um termo de 
responsabilidade no ato da 
adoção.
“Não poderíamos deixar 
de falar do Outubro Rosa, 
por isso, neste mês, nosso 
Sábado no Cepatas será de 
conscientização. Estamos 
lotados porque lá atrás 
as pessoas não castraram 
seus animais, gerando 

abandono e sofrimento. 
Nós acolhemos, castra-
mos, cuidamos, mas sem 
adoção o fluxo para e não 
podemos resgatar mais”, 
declarou dra. Fernanda 
Mussi, veterinária respon-
sável pelo Cepatas.
Além dos eventos de ado-
ção, as pessoas interessa-
das podem ir até o local de 
segunda a sexta, das 9 às 
15 horas, conhecer e adotar 
os animais. O Cepatas fica 
na Estrada do Maçaim, s/n, 
ao lado do Escoteiro Itape-
va, passando a ponte do rio 
Paraíba à direita. A entrada 
é gratuita.

Neste próximo sábado 
(30), o Cepatas – Centro 
de Proteção e Atendimen-
to aos Animais – realiza 
mais uma edição do “Sá-
bado no Cepatas”, desta 
vez com o tema “Outubro 
Rosa”. Na ocasião, o local 
estará aberto à visitação 
para que todos possam co-
nhecer o centro criado es-
pecialmente para os cães e 
gatos.
Das 9 às 13 horas, o Ce-
patas estará aberto para 
adoção de cães e gatos de 
todas as idades, que es-
tão lá abrigados. Todos 
os animais são vacinados, 
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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 7489
Faço saber que pretendem se casar LEONARDO GABRIEL ALVES ALEXANDRINO SANT'ANNA e LISSA MARIA DE 
CAMPOS HERCULANO, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código 
Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Taubaté-SP, nascido no dia 26 de fevereiro de 1995, de estado civil solteiro, de 
profissão artes cênicas, residente e domiciliado na Rua Doutor Quirino, nº 346, Estiva, Tremembé/SP, filho de JORGE GA-
BRIEL ALEXANDRINO SANT'ANNA, de 58 anos, natural de São Paulo/SP, nascido na data de 23 de outubro de 1963 e de 
ANGELA ALVES ALEXANDRINO SANT'ANNA, de 58 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 28 de novembro 
de 1962, ambos residentes e domiciliados em Taubaté/SP. A habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 13 de março 
de 1994, de estado civil solteira, de profissão estudante, residente e domiciliada na Rua Quinze de Novembro, nº 245, Centro, 
Tremembé/SP, filha de JOSÉ CARLOS HERCULANO, de 62 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 29 de novem-
bro de 1958, residente e domiciliado em Taubaté/SP e de DENISE CARDOSO DE CAMPOS HERCULANO, de 59 anos, 
natural de Tremembé/SP, nascida na data de 18 de fevereiro de 1962, 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 im-
prensa local desta cidade. 

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-

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO 15/2021 - A Pre-
feitura Municipal de Potim, no uso de suas atribuições legais, torna público 
a convocação dos candidatos classificados no Concurso Público 01/2019 
- CARGOS:  AGENTE DE CRECHE e VIGIA - A relação de classificados 
na integra e demais informações estão disponíveis no site da Prefeitura 
Municipal de Potim – www.potim.sp.gov.br. Os candidatos aprovados se-
rão também convocados por correspondência conforme o disposto no item 
10.15 do Edital. Potim, 27 de Outubro de 2021.  Erica Soler Santos de Oli-
veira - Prefeita Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público a 
abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 057/2021. Ob-
jeto: Aquisição de Veículos e Ambulância Simples Remoção, Conforme 
Termo de Referência e Demais Anexos do Edital. Data para recebimento 
de proposta: das 09h00min do dia 28/10/2021, até às 09h00min do dia 
16/11/2021; data da abertura de propostas: das 09h00min às 10h00min 
do dia 16/11/2021; data de início da sessão pública: às 10h00min do dia 
16/11/2021, horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br "acesso iden-
tificado 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 313/2021 – TO-
MADA DE PREÇOS Nº 013/2021 - A comissão de licitações da Prefeitura 
Municipal de Potim/SP, comunica aos interessados a abertura da Licitação 
para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE REDE WIRELESS NAS UNI-
DADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POTIM/SP, 
CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS 
ANEXOS. Entrega dos Envelopes: até as 09h45min do dia 17/11/2021. Aber-
tura dos Envelopes: 10h00min do dia 17/11/2021. Local da realização: Prédio 
da Prefeitura Municipal. O Edital completo poderá ser retirado gratuitamente 
na Prefeitura Municipal de Potim, ou através do site: www.potim.sp.gov.br.

Aviso de Abertura de Prazo para Contrarrazão – Processo Administrativo 
Nº 210/2019 – Concorrência Nº 001/2019 – CONCESSÃO DOS SERVI-
ÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGO-
TAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE POTIM/SP, CONFORME AS 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS – Tendo 
em vista a interposição de recurso pelas licitantes ÁGUAS CRISTALINAS 
DE POTIM e PLANEX S/A CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO E EXE-
CUÇÃO quanto a pontuação final da Proposta Técnica, concede-se o prazo 
de 05 (cinco) dias úteis a partir desta publicação, para apresentação de 
contrarrazão. Potim, 27 de outubro de 2021. Bruno. C. F. Abreu – Presiden-
te Comissão Especial de Licitação.



página 3A Gazeta dos Municípios28 Outubro de 2021

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.

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 


