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Projetos de Pindamonhangaba 
são selecionados para o 

Revelando SP Online 2021

POnline do #JuntosPela-
Cultura2021, programa de 
fomento e difusão cultural 
que une estado, prefeitu-
ras e segmentos artísticos 
para desenvolver a cultu-
ra e a economia criativa 
em todas as regiões de 
São Paulo. Assista tudo 
gratuitamente na Platafor-
ma Cultura em Casa SP, 

e também pelo Facebook 
e Youtube. Promovido 
pelo Governo do Estado 
de São Paulo, por meio 
da Secretaria de Cultura 
e Economia Criativa e da 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Regional, com ges-
tão e produção da Amigos 
da Arte e em parceria com 
a Prefeitura de Pinda.

Venha conhecer a cultura 
tradicional paulista neste 
grande festival digital de 
economia criativa com 
muito artesanato, culinária 
e atividades artísticas de 
todas as regiões do estado 
de São Paulo. O projeto 
de Pindamonhangaba foi 
selecionado na Chamada 
Pública #RevelandoS-

Detran.SP alerta para 
não cair em golpes 

online em processo de 
habilitação

das taxas. Os valores fixos 
cobrados pelo Detran.SP 
estão disponíveis no por-
tal do Departamento, no 
link: https://bit.ly/3sr1sjS. 
Programas como "CNH 
Social", "CNH Popular", 
"CNH do Povo" e "Habi-
lita SP" não são oferecidos 
pelo Detran.SP.
Já para quem necessita 
realizar a renovação do 
documento, o Detran.SP 
orienta que o cidadão faça 
o serviço de forma onli-
ne pelo portal do Detran, 
poupatempo.sp.gov.br ou 
pelo app ou do Poupatem-
po digital. A taxa atual do 
documento no Estado de 
São Paulo é de R$107,00. 
A mesma deve ser paga 
nos bancos conveniados 
pelo órgão ou nas lotéri-
cas ( Caixa, Santander, 
Bradesco, Banco do Bra-
sil, Sicoob, Daycoval). Os 
exames médicos e psicoló-
gicos são sempre feitos em 
clinicas credenciadas pelo 
Detran.SP.
"A população deve ficar 

alerta para golpes como 
esses. Para ser habilitado, 
o aluno deve obrigatoria-
mente passar por todas 
as etapas do processo de 
habilitação. Pelos canais 
oficiais do Detran.SP, o 
condutor pode também 
solucionar grande parte 
das pendências", afirma o 
diretor-presidente do De-
tran.SP, Neto Mascellani. 
É importante lembrar que 
nenhum atendente do De-
tran.SP procura o cidadão 
pelas redes sociais de for-
ma voluntária. Informa-
ções sobre dados bancá-
rios, número de Whatsapp 
também não são solicita-
dos pelos atendentes.
Caso o cidadão desconfie 
de algum perfil, é possí-
vel denunciar ocorrências 
desse tipo no Disque De-
núncia 181. O serviço é 
da Secretaria de Estado 
da Segurança Pública e o 
sigilo é absoluto. A denún-
cia também pode ser feita 
na internet, no site: www.
webdenuncia.org.br.

O Detran.SP alerta para 
golpes praticados pela in-
ternet em nome da autar-
quia. Por meio de sites fal-
sos e perfis fakes na web, 
os estelionatários ofere-
cem supostos benefícios 
para a emissão da Carteira 
Nacional de Habilitação 
(CNH).
Para quem deseja obter a 
primeira habilitação, de-
vem tomar muita atenção 
aos golpistas que costu-
mam oferecer aos candi-
datos a CNH sem a neces-
sidade do cidadão realizar 
todas as etapas do proces-
so como aulas (teóricas e 
práticas) e exames (teóri-
co e prático), que são exi-
gidos por lei. Em troca, o 
interessado deve efetuar o 
pagamento de um determi-
nado valor para a emissão 
do documento. O Detran.
SP esclarece que, para a 
primeira CNH ser emitida, 
o aluno deve realizar obri-
gatoriamente todas as eta-
pas do processo de habili-
tação, além do pagamento 

Plano museológico define objetivos 
e metas dos próximos cinco anos 

para o Museu Roberto Lee

2021). 
O documento é compre-
endido como ferramenta 
básica de planejamento 
estratégico, de sentido 
global e integrador, indis-
pensável para a identifica-
ção da vocação da institui-
ção museológica visando 
à definição, o ordenamen-
to e a priorização dos ob-
jetivos e das ações de cada 
um de seus programas e 
áreas de funcionamento, 
constituindo instrumento 
fundamental para a sis-

tematização do trabalho 
interno e para sua atuação 
junto à sociedade.
O plano estabelece as es-
tratégias, diretrizes, objeti-
vos e metas para os próxi-
mos 5 anos (2021 a 2026).
O documento foi elabora-
do pela museóloga Claris-
sa Ribeiro (Corem 1267-I), 
Natália Santos estagiária 
de história no Museu, e 
contou com consultoria do 
diretor do SISEM/SP (Sis-
tema Estadual de Museus), 
Davidson Panis Kaseker.

A Secretaria de Saúde, da 
A coordenação do Museu 
Paulista de Antiguidades 
Mecânicas Roberto Lee, 
órgão da Prefeitura de Ca-
çapava, concluiu na última 
segunda-feira (20) a elabo-
ração do Plano Museoló-
gico que define objetivos 
e metas para a instituição 
nos próximos cinco anos. 
O plano é um documen-
to oficial público exigi-
do pela lei de criação do 
museu (Lei Municipal Nº 
5838 de 29 de julho de 

Proibição de fogos de artifício é tema de campanha de 
conscientização em Caçapava

A campanha de conscien-
tização compreende ações 
como afixação de faixas 
em áreas de grande circu-
lação de pessoas e divul-
gação em redes sociais e 
site da Prefeitura, espe-
cialmente neste período de 
festas de fim de ano.
Todas as atividades come-
morativas desenvolvidas 
pelo Município nas quais 
sejam utilizados fogos de 
artifício, obrigatoriamente 
usarão fogos de artifício 
silenciosos (sem estampi-
do), de acordo com a lei. 
As atividades promovidas 
por particulares, sejam 

elas Pessoa Física ou Ju-
rídica, somente serão efe-
tuadas com fogos silencio-
sos. Ainda conforme a lei, 
o descumprimento acarre-
tará multa. O Governo de 
São Paulo também san-
cionou lei semelhante em 
julho. A Lei 17.389/2021 
proíbe a queima, soltura, 
comercialização, armaze-
namento e transporte de 
fogos de artifício e de arte-
fato pirotécnico de estam-
pido no estado de São Pau-
lo. A proibição se aplica a 
recintos fechados, ambien-
tes abertos, áreas públicas 
e locais privados.

A Prefeitura de Caçapava 
está lançando uma cam-
panha de conscientiza-
ção sobre a proibição no 
município da utilização, 
fabricação e comerciali-
zação de fogos de artifício 
e explosivos diversos que 
causem barulho, confor-
me a lei municipal 5601, 
de 2018.
O objetivo é chamar a 
atenção da população para 
a importância do combate 
à poluição sonora no mu-
nicípio, o que afeta espe-
cialmente animais, idosos 
e pessoas dentro do espec-
tro autista.
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EXPEDIENTE

Pinda realiza 
1.400 castrações 
em 2021, meta é 

para 
dobrar em 2022

beirão Grande, Bonsuces-
so, Goiabal, Bem Viver, 
Castolira, Vila São Bene-
dito, Terra dos Ipês, Jar-
dim Resende, Mombaça, 
Morumbi, Pasin, Vale das 
Acácias, Bela Vista, área 
central de Moreira César 
e todos os bairros da Zona 
Leste (Cidade Nova e ad-

jacências).
Todos os animais castra-
dos pelo programa da Pre-
feitura são microchipados. 
Para o ano de 2022 a meta 
é dobrar o número de cas-
trações, chegando a quase 
3.000 animais castrados e 
microchipados no municí-
pio.

As castrações para cães e 
gatos realizadas pela Pre-
feitura acontecem por re-
gião específica a cada mês. 
Neste ano o programa foi 
finalizado com a realiza-
ção de 1.400 castrações 
realizadas em 12 etapas, 
que beneficiaram diversos 
bairros da região como Ri-

Defesa civil de Potim faz alerta 
para chuvas intensas nos 

próximos dias 

 No local a equipe, com o 
apoio da Secretaria de In-
fraestrutura urbana, reali-
zou a retirada das árvores 
que foram derrubadas pela 
chuva. Hoje, com base no 
monitoramento da defe-
sa civil do Estado de São 

Paulo, a equipe pede aten-
ção redobrada por contas 
das fortes chuvas que de-
vem permanecer até o pró-
ximo dia 02 de janeiro. 
Se necessário acione a de-
fesa civil pelo telefone 12- 
99683-0145

 A defesa civil de Potim, 
atendeu na tarde de on-
tem, após a intensa chuva 
que atingiu a região, dois 
chamados de queda de ár-
vores no bairro Vila Olivia 
e Bela Vista, próximo ao 
condomínio Califórnia. 

AVISO DE RESULTADO DE DILIGÊNCIA - PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 071/2021 – Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada 
de Peças para Manutenção de Veículos Leves da Frota Municipal – A 
Prefeitura Municipal de Potim informa a HABILITAÇÃO da empresa 
FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA EPP. A 
empresa atendeu a diligência aberta em sessão, apresentando as no-
tas fiscais referente aos atestados de capacidade técnica fornecidos 
junto à documentação de habilitação, comprovando assim o atendi-
mento ao item 1.2.4 do Anexo II do Edital. Convoca-se os licitantes 
para sessão de manifestação de interposição de recurso a realizar-se 
em 29/12/2021 às 09h00min, horário de Brasília/DF, local www.bnc.
org.br "acesso identificado no link - licitações". Potim, 27 de dezem-
bro de 2021. Evelin F. S. Santos – Pregoeira.

Mobilidade urbana ganha atenção 
especial em Ilhabela durante a 

temporada 
da. Na semana passada, 
iniciamos a restrição dos 
caminhões na cidade e o 
resultado foi positivo”, de-
clarou o prefeito Toninho 
Colucci.
Além da restrição dos ca-
minhões e do bloqueio de 
estacionamento na avenida 
Princesa Isabel, o prefeito 
Toninho Colucci, determi-
nou a redução de tarifa no 
transporte público, que até 
o dia 6 de março.
Para o prefeito a ação tam-
bém contribuirá para o flu-
xo viário da cidade. “Com 
a tarifa a R$1 real, esta-
mos incentivando o uso do 

transporte público, assim 
as pessoas poderão deixar 
seus automóveis em casa 
e colaborando com a flui-
dez do trânsito”, salientou 
o prefeito.
Com essas ações, a Admi-
nistração demonstra a pre-
ocupação em sanar os con-
gestionamentos na cidade 
durante a alta temporada. 
“Estamos viabilizando um 
plano de cargas para Ilha-
bela, somos uma ilha e a 
nossa capacidade é limi-
tada, por isso precisamos 
colocar regras para melho-
rar a mobilidade urbana”, 
finalizou Colucci.

A Prefeitura de Ilhabela 
bloqueou nesta segunda-
-feira (27), o estaciona-
mento na avenida Isabel, 
no trecho que corresponde 
ao Shopping Ardhentia até 
o Morro da Cruz no bairro 
do Perequê, por tempo in-
determinado.
O trecho, durante o perí-
odo da alta temporada é 
um dos mais movimen-
tados e devido a grande 
circulação de veículos e 
pedestres, sofre com con-
gestionamentos. “Estamos 
tomando medidas para 
minimizar o grande fluxo 
de carros nesta tempora-
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Zona azul de 
Taubaté terá 
nova tarifa

R$ 0,60 por 30 minutos
R$ 2,20 por 60 minutos 
R$ 1,10 por 60 minutos
R$ 3,30 por 90 minutos 
R$ 1,70 por 90 minutos
R$ 4,50 por 120 minutos 
R$ 2,20 por 120 minutos
R$ 6,60 por 180 minutos 
R$ 3,30 por 180 minutos
R$ 8,90 por 240 minutos 
R$ 4,50 por 240 minutos
O horário de funciona-
mento da Zonal Azul Digi-
tal em Taubaté permanece 
de segunda a sexta-feira 
das 8h às 18h e aos sába-
dos das 8h às 13h, assim 
como a permissão para 
estacionar por até 2 horas 
na Zona Azul e por até 4 
horas na Zona Verde, regi-
ões delimitadas pelo mu-
nicípio.
A Zona Azul Digital incen-
tiva a rotatividade e a ocu-
pação das vagas existentes 
nas ruas. Desde que foi 
implantada, a cidade foi 
beneficiada com uma me-
lhor organização no trân-
sito central, como pratici-
dade e autonomia no uso 
dos parquímetros e maior 
rapidez e facilidade para 
encontrar vagas próximas. 
O município também con-
ta com o monitoramento 
de vagas, feito com veí-
culos especiais equipados 
com câmeras panorâmi-
cas, GPS e leitor de placas 
que identificam e alertam 
a autoridade de trânsito 
sobre o eventual uso irre-
gular das vagas públicas, 
visando a democratização 
do uso do estacionamento 
rotativo. Sobre o app Vaga 
Inteligente
A cidade conta com uma 
das mais modernas formas 
de pagamento da Zona 
Azul Digital, por meio 

do aplicativo Vaga Inteli-
gente (www.estapar.com.
br/aplicativo). Com ele, o 
usuário pode pagar, reno-
var e regularizar o tíquete 
do estacionamento rotati-
vo na cidade pelo celular, 
além de controlar o tempo 
de estacionamento utili-
zando a função alerta. O 
pagamento das horas de 
Zona Azul Digital é fei-
to com cartão de crédito. 
Para mais informações, a 
Central de Atendimento ao 
Usuário da Zona Azul Di-
gital fica na Rua Monse-
nhor Siqueira, 169, centro. 
Em caso de dúvidas sobre 
os novos valores, a equipe 
da Zona Azul prestará toda 
a orientação necessária aos 
motoristas.
Sobre a Estapar
A maior rede de estacio-
namentos do Brasil está 
presente em 77 cidades si-
tuadas em 15 Estados bra-
sileiros, além do Distrito 
Federal. A Estapar admi-
nistra ao todo mais de 400 
mil vagas em aproximada-
mente 700 estacionamen-
tos. Na área de estaciona-
mento rotativo, incluindo 
a cidade de São Paulo, a 
Estapar administra 20 ope-
rações de Zona Azul Digi-
tal no País em quatro Es-
tados (SP, MG, ES e SC), 
serviço que vem sendo 
implantado pela empresa 
desde a década de 90.  Aos 
usuários de Zona Azul em 
outras cidades ou de servi-
ços da Estapar para men-
salistas, reserva de Vagas 
e pagamento de tíquete, a 
empresa mantém o aplica-
tivo Vaga Inteligente que 
também está disponível 
gratuitamente nas versões 
Android e iOS.

A Estapar, empresa admi-
nistradora do estaciona-
mento rotativo na cidade, 
informa que a partir desta 
quinta-feira, dia 30 de de-
zembro, a tarifa da Zona 
Azul será reajustada, con-
forme decreto municipal 
nº 15.196, que será publi-
cado no diário oficial do 
município nesta data.
O contrato entre poder pú-
blico e a Estapar estipula 
que o reajuste deve ser cal-
culado com base no Índice 
Geral de Preços do Merca-
do (IGPM), que neste ano 
alcançaria mais de 40%. 
Desta forma, a Prefeitura 
sugeriu uma proposta de 
10,5075%, que foi aceita 
pela empresa administra-
dora do estacionamento 
rotativo, para uma atuali-
zação com base no Índice 
de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA/IBGE), im-
pactando, assim, um valor 
menor para os usuários.
O reajuste é necessário 
para a manutenção e o 
equilíbrio econômico-fi-
nanceiro do contrato de 
concessão pública. Os 
parquímetros já foram re-
programados de acordo 
com os novos valores.
Confira abaixo:
ZONA  AZUL CARRO – 
2 horas ZONA  AZUL 
MOTO – 2 horas
 R$ 1,10 por 30 minutos 
R$ 0,60 por 30 minutos
R$ 2,20 por 60 minutos 
R$ 1,10 por 60 minutos
R$ 3,30 por 90 minutos 
R$ 1,70 por 90 minutos
R$ 4,50 por 120 minutos 
R$ 2,20 por 120 minutos
ZONA VERDE CARRO 
– 4 horas Z O N A 
VERDE MOTO – 4 horas
 R$ 1,10 por 30 minutos 

Secretaria de obras de 
Taubaté realiza diversos 

serviços de manutenção em 
prédios públicos

mento viabilizado junto ao 
Governo do Estado.
Na área de Desenvol-
vimento Econômico, 
Pindamonhangaba está 
fechando o ano com a re-
cuperação de todos os em-
pregos perdidos durante a 
pandemia e ultrapassará 
a marca de duas mil no-
vas vagas no mercado de 
trabalho. No setor de ex-
portações a economia da 
cidade está se destacando 
com um dos maiores volu-
mes comercializados nos 
últimos anos, colocando a 
cidade entre os 80 maiores 
municípios exportadores 
do País.
“Estamos fechando o ano 
com excelentes notícias 
para nossa cidade e anún-
cios de grandes investi-
mentos que conquistamos 
junto ao governo Estadual 
e Federal. Queremos agra-
decer por isso pelo apoio 
dos deputados André do 

Prado e Márcio Alvino 
que são os interlocutores 
de Pindamonhangaba”, 
afirmou o vice-prefeito Ri-
cardo Piorino.
O prefeito Isael Domin-
gues lembrou que para 
2022 Pindamonhangaba 
desenha um cenário ainda 
mais promissor. “Com a 
administração positiva do 
cenário da pandemia, pro-
jetamos um ano novo com 
muitos investimentos na 
saúde, início da construção 
de novas unidades de saú-
de e mais investimentos 
na demanda de consultas 
e exames que foram prati-
camente paralisadas com a 
pandemia. Temos também 
o desafio da nova licitação 
do transporte público, mo-
mento aguardado há mais 
de 16 anos em Pinda e que 
vislumbramos como um 
novo momento do nosso 
transporte”, afirmou Dr. 
Isael.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está fechando 
2021 com a execução de 
importantes investimentos 
que irão melhorar a quali-
dade de vida de seus mo-
radores. Ao mesmo tempo, 
a gestão municipal está 
fechando o ano realizando 
o planejamento para im-
portantes ações que serão 
realizadas em 2022.
Neste “Especial Retros-
pectiva Pindamonhan-
gaba 2021” você irá 
conferir um balanço das 
principais ações de go-
verno no primeiro ano da 
Gestão 2021/2024 e acom-
panhar o andamento de 
grandes obras que estão 
sendo executadas como 
a construção de dois ter-
minais rodoviários, um 
cemitério municipal, cen-
tro esportivo, creches e o 
lançamento de obras de in-
fraestrutura viária com os 
investimentos em recapea-

EXTRATO DE REVOGAÇÃO – Conforme despacho da Sra. RAPHA-
ELA CAROLINE PEDROSO ABRANTES, Secretaria Municipal de 
Administração de Potim/SP, no dia 28 de dezembro de 2021, fica RE-
VOGADO o Pregão Eletrônico Nº 017/2021, Processo Administrativo 
Nº 147/2021, cujo objeto é a Contratação de Empresa para Desenvol-
vimento de Projeto Educacional de Reforço para os Alunos do Ensino 
Fundamental II, conforme Termo de Referência e Demais Anexos do 
Edital. Bruno C. F. Abreu – Pregoeiro.

EXTRATO DE REVOGAÇÃO – Conforme despacho da Sra. RAPHA-
ELA CAROLINE PEDROSO ABRANTES, Secretaria Municipal de 
Administração de Potim/SP, no dia 28 de dezembro de 2021, fica RE-
VOGADO o Pregão Eletrônico Nº 059/2021, Processo Administrativo 
Nº 403/2021, cujo objeto é a Contratação de Empresa Especializa-
da para Prestação de Serviços de Coleta de Resíduos Hospitalares, 
conforme Termo de Referência e Demais Anexos do Edital. Bruno C. 
F. Abreu – Pregoeiro.

Aviso de Abertura de Proposta Comercial – Tomada de Preços Nº 
013/2021 – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA-
DA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO 
DE REDE WIRELESS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO DE POTIM/SP, CONFORME AS ESPECI-
FICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS – Tendo 
em vista à não protocolização de recursos quanto ao resultado de 
habilitação do processo em epígrafe, fica designado o dia 30/12/2021 
às 10h00min, para abertura do Envelope de Proposta Comercial das 
empresas habilitadas, no Prédio da Prefeitura Municipal de Potim, 
Departamento de Licitações. Potim, 28 de dezembro de 2021. Bruno 
C. F. Abreu – Presidente da Comissão de Licitações.
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Prefeitura de Ubatuba inaugura 
novo laboratório de análises 

clínicas da Santa Casa

do laboratório o tempo de 
resposta dos exames ficará 
menor e assim poderemos 
liberar o paciente mais rá-
pido ou internar com mais 
rapidez, dependendo da 
necessidade do tratamen-
to”, explicou. Para Eliane 
Bustamante, responsável 
técnica de análises clíni-
cas do laboratório da Santa 
Casa, o novo espaço per-
mite melhorar ainda mais 
a qualidade dos exames. 
“Temos bons maquinários 
e uma equipe capacitada 
e hoje podemos dizer que 
teremos qualidade total 
com esse novo espaço, to-
talmente adequado, higie-
nizável e que permite con-
trole total do ar ambiente 
e da temperatura, sendo 
tudo isso muito importante 
para um laboratório clíni-
co. A população aumentou 
e a expectativa é que a de-
manda de exames também 
aumente e para isso já es-
tamos preparados, com 
espaço físico adequado”, 
analisou a colaborado-
ra, enfatizando ainda que 
o laboratório realiza em 
torno de mil exames men-
sais para detecção da Co-
vid-19.
Confira abaixo outras me-
lhorias conquistas pela 
Santa Casa nos últimos 
meses:
Arco cirúrgico
Uma reivindicação antiga 
dos cirurgiões foi atendi-
da e o hospital recebeu um 
arco cirúrgico – equipa-
mento de raio-x no qual é 
possível produzir imagens 
em tempo real, agilizando 
os procedimentos cirúrgi-
cos, diminuindo os riscos e 
garantindo mais eficiência 
nas cirurgias. O aparelho 
já está em funcionamento.
Gerador de energia
A Santa Casa ampliou a 

capacidade do gerador. 
Antigamente, em casos de 
queda de energia, era pos-
sível abastecer somente o 
centro cirúrgico e, com o 
novo equipamento, todos 
os setores do hospital se-
rão atendidos com a ener-
gia do gerador.
Usina de oxigênio
No início deste ano, a San-
ta Casa recebeu uma nova 
usina de oxigênio para 
ampliar a autonomia de 
oxigênio e ar comprimido 
medicinal, funcionando de 
forma automática. Nesta 
segunda-feira, foi inaugu-
rada também a usina de 
backup. Segundo o diretor 
Custódio Barreto, a nova 
usina é uma exigência para 
hospitais. “Se uma usina 
parar de funcionar, temos 
uma segunda para resguar-
dar os pacientes”, afirmou 
Barreto.
Por conta da pandemia, a 
Santa Casa registrou au-
mento no uso de oxigênio 
e demais gases medicinais 
e as novas usinas contri-
buirão para que o abasteci-
mento seja garantido.
Reformas
Atualmente, o setor de Pe-
diatria e Respiratório estão 
passando por reformas e 
readequações. A sala de 
emergência também pas-
sará por melhorias e am-
pliações para atender com 
mais conforto e qualidade 
os pacientes que precisam 
de atendimentos mais ur-
gentes.
Fornecedores
Os pagamentos dos forne-
cedores foram colocados 
em dia e a medida tem 
atraído novas empresas in-
teressadas em vender para 
a Santa Casa, ampliando 
as ofertas e gerando eco-
nomia nas compras de me-
dicamentos e insumos.

Na manhã desta segunda-
-feira, dia 27, a prefeita 
Flavia Pascoal inaugu-
rou o novo laboratório de 
análises clínicas da San-
ta Casa de Ubatuba, em 
espaço mais amplo e de 
acordo com as exigências 
sanitárias vigentes. Por 
mês, o laboratório realiza 
cerca de 20 mil exames e 
com a entrega das obras 
será possível aumentar a 
demanda de acordo com as 
necessidades dos pacien-
tes. A construção do novo 
laboratório estava parada 
há mais de 10 anos e foi 
uma solicitação da prefei-
ta para que fosse concluída 
ainda em 2021. “A saúde 
tem sido uma prioridade 
e tenho acompanhado de 
perto todas as dificuldades 
enfrentadas. Estamos bus-
cando recursos para novos 
investimentos e na semana 
passada o governador em 
exercício, Rodrigo Garcia, 
anunciou R$ 5 milhões 
para nos ajudar a fazer a 
primeira etapa do novo 
hospital, mas a saúde não 
espera e a Santa Casa pre-
cisa de melhorias, novas 
estruturas para oferecer 
atendimentos mais huma-
nos e de qualidade”, res-
saltou a prefeita, que disse 
ser essa inauguração um 
grande presente de Natal 
para a cidade.
De acordo com o dire-
tor geral da Santa Casa, 
Custódio Barreto, para a 
finalização do novo labo-
ratório foram utilizados 
recursos próprios do hos-
pital e também doações de 
voluntários. “O hospital 
tem recebido muito apoio 
do governo municipal e de 
parceiros e isso tem feito 
a diferença para que as 
melhorias sejam conclu-
ídas. Com o novo espaço 

Retomada Econômica:
 Ilhabela se consolida com 

736 vagas de emprego 
geradas em 2021

“Somos uma cidade que 
vive do turismo e por isso 
é importante a retomada 
das atividades de forma 
segura. Além disso, esta-
mos qualificando nossa 
população para se preparar 
para o mercado de traba-
lho”, destaca o Prefeito de 
Ilhabela, Toninho Colucci.
Mais vagas O Posto de 
Atendimento ao Trabalha-
dor (PAT) de Ilhabela está 
com 240vagas de emprego 
já visando a alta tempora-
da de verão. As oportuni-
dades estão disponíveis no 
link: https://ilhabelapat.
wixsite.com/timedoem-
pregodailha.Entre as va-
gas disponíveis estão: 
ajudante de cozinha (16); 
barman (5); camareira de 

hotel (21); cozinheiro de 
restaurante (8); emprega-
do doméstico (8); garçom 
(30); operador de caixa 
(6); recepcionista de ho-
tel (9); vendedor interno 
(15); pedreiro (4); e mo-
torista de ônibus urbano 
(6). O PAT salienta que a 
decisão das contratações é 
de inteira responsabilida-
de dos empregadores e o 
preenchimento das vagas 
depende dos requisitos 
exigidos pelos mesmos e 
os encaminhamentos são 
realizados de acordo com 
os perfis e níveis de esco-
laridade dos candidatos.
O atendimento do PAT de 
Ilhabela é feito das 10h 
às 16h30. Informações: 
3896-9200.

É o que aponta os dados 
divulgados pelo Ministé-
rio da Economia, através 
do Caged (Cadastro Geral 
de Empregados e Desem-
pregados) divulgados na 
semana passada.
Somente no mês de no-
vembro, a cidade registrou 
um saldo positivo de 282 
vagas, impulsionada pe-
los setores de comércios 
e serviços que voltaram a 
contratar os trabalhadores 
para a alta temporada de 
verão.
Se levarmos em conta todo 
o ano de 2021, a cidade de 
Ilhabela empregou mais 
de 3,7 mil pessoas e se 
consolida com saldo po-
sitivo de 736 vagas neste 
ano.

Prefeitura de Ilhabela 
anuncia data de 

abertura de processo 
seletivo para estágios 

em 2022
carga horária semanal má-
xima é de 30h. Para parti-
cipar do processo seletivo, 
o estudante deve cumprir 
os seguintes requisitos:
– Ser brasileiro nato, na-
turalizado, ou estrangeiro 
com visto permanente no 
Brasil.
– Ter idade mínima de 16 
anos até a data da convo-
cação
– Não ter sido exonerado 
a bem do serviço público–     
Estar em dia com o servi-

ço eleitoral e militar (para 
os maiores de 18 anos)
– Não ter feito estágio por 
período de 2 anos ou mais 
na prefeitura municipal de 
Ilhabela (Exceto pessoas 
com deficiência, de acor-
do com o Art. 11 da Lei 
11.788/08)
– Comprovar moradia em 
Ilhabela há pelo menos 2 
(dois) anos. As inscrições 
serão feitas de forma to-
talmente online pelo site 
www.ciee.org.br

A Prefeitura Municipal 
de Ilhabela abrirá do dia 
17/01/2022, até às 12h 
do dia 31/01/2022, as ins-
crições para o processo 
seletivo de estagiários, 
que tem como parceria o 
CIEE (Centro de Integra-
ção Empresa-Escola).
Os estágios englobam es-
tudantes do ensino médio 
ao ensino superior com 
auxílio variando entre 
R$750 a R$1.320 (Vale 
transporte incluso sem 
descontar do auxílio) e a 


