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Atletas de taubaté conquistam 
medalhas no sul-americano de 

atletismo

e do chileno Pedro Mo-
rales.
Enzo Barros foi medalha 
de bronze na prova dos 
100 metros rasos, com a 
marca de 10”97, ficando 
atrás do vencedor da pro-
va, o argentino, Tomás 
Mondino e do brasileiro 
Renan Correa, que ficou 
com a prata. O velocista 
taubateano ainda compe-
tiu com a equipe brasilei-
ra no revezamento 4×100 

metros, conquistando a 
medalha de ouro, superan-
do argentinos e peruanos.
Os atletas vivem uma boa 
fase e foram, recentemen-
te, campeões em suas pro-
vas no Campeonato Brasi-
leiro Sub-18 de Atletismo.
O técnico da equipe de 
Taubaté é Rodrigo Pe-
reira, que também esteve 
presente na competição 
como um dos técnicos da 
delegação brasileira.

Atletas da Luasa Sports, 
da Prefeitura de Taubaté, 
trazem medalhas do 25º 
Campeonato Sul-Ameri-
cano de Atletismo Sub-18, 
realizado nos dias 25 e 26 
de setembro em Encarna-
ción, no Paraguai.
O barreirista Thiago Re-
sende foi campeão da pro-
va dos 110 metros com 
barreiras, com o tempo de 
13”97, a frente do também 
brasileiro, Gustavo Cadan 

Câmeras de monitoramento 
flagram menores invadindo 

Bosque da Princesa

lhamento da Guarda Civil 
Metropolitana, que esteve 
presente através do GCM 
Valério, bem como a Po-
lícia Militar que esteve no 
local com viatura 119 sob 
comando do Cb PM Eva-
risto. No local, os meno-
res foram abordados e não 
sendo constatado nenhu-
ma alteração ou vanda-
lismo, os mesmos foram 

devidamente orientados e 
liberados. “Nossa central 
de monitoramento está 
sempre alerta, atuando 24 
horas em integração com 
a Polícia Militar e nossa 
intenção é na manutenção 
da ordem e da segurança 
pública em nosso muni-
cípio”, afirmou o coman-
dante da GCM, Sandro 
Alvarenga.

Por volta das 4h40 do ul-
timo domingo (26), as câ-
meras de monitoramento 
do CSI (Centro de Segu-
rança Integrada) flagraram 
dois adolescentes, um de 
17 e outro de 15 anos, pu-
lando a grade e invadindo 
o Bosque da Princesa.
No ato, o GCM Feitosa 
que estava em operação 
no CSI acionou o patru-

GMC de Pindamonhangaba impede 
morte de homem no centro da 

cidade

Após conversar com o 
homem, a GCM o enca-
minhou para o Pronto So-
corro – onde foi atendido e 
medicado.
A Guarda Civil Metropo-
litana atua em diversos 
casos de proteção ao pa-
trimônio público e privado 
e também para coibir cri-
mes. Nas últimas semanas 

foram realizadas diversas 
ações na cidade, impedin-
do tráfico, roubo e furto.
Grande parte das ocor-
rências tem participação 
efetiva de membros do 
CSI (Centro Segurança 
Integrada), que fazem mo-
nitoramento da cidade por 
meio de câmeras de segu-
rança.

 GCM (Guarda Civil Me-
tropolitana) de Pindamo-
nhangaba impediu um 
homem de 26 anos de co-
meter suicídio na noite de 
quinta-feira (23).
Bastante agitado e deitado 
sobre os trilhos do trem na 
rua Campos Sales, o jo-
vem foi convencido pelos 
guardas a deixar o local.

PAT de Ilhabela disponibiliza 121 vagas de emprego

barman (três vagas), mari-
nheiro de esporte e recreio 
(três vagas), recepcionista 
bilíngue (três vagas), aten-
dente de balcão de café 
(duas vagas), dedetizador 
(duas vagas), empregado 
doméstico diarista (duas 
vagas) e manobrista (duas 
vagas). Há ainda opor-
tunidade para ajudante 
de lavador de automóvel 
(16 ou 17 anos), ajudante 
de pizzaiolo, aprendiz de 
mecânica de manutenção, 
atendente de balcão, aten-
dente de telemarketing, 
auxiliar de cabeleireiro, 
auxiliar de mecânico de 
autos, auxiliar nos servi-
ços de alimentação, car-
pinteiro, chefe de bar, chef 
de cozinha, churrasqueiro, 
costureira em geral, cozi-
nheiro geral, cumim, edi-
tor de imagens, faxineiro 

no serviço doméstico, ge-
rente de hotel, jardineiro, 
lavador de roupas, me-
cânico de auto em geral, 
mecânico de instalações 
industriais, motorista au-
xiliar, motorista de cami-
nhão guincho leve, pintor 
de casas, pizzaiolo, ven-
dedor em comércio ataca-
dista, vendedor interno e 
vigilante bancário. O PAT 
salienta que a decisão das 
contratações é de inteira 
responsabilidade dos em-
pregadores e o preenchi-
mento das vagas depende 
dos requisitos exigidos 
pelos mesmos e os enca-
minhamentos são realiza-
dos de acordo com os per-
fis e níveis de escolaridade 
dos candidatos. O atendi-
mento do PAT de Ilhabela 
é feito das 10h às 16h30. 
Informações: 3896-9200.

O Posto de Atendimento 
ao Trabalhador (PAT) de 
Ilhabela está com 121 va-
gas de emprego. Entre as 
vagas disponíveis estão: 
auxiliar de limpeza (nove 
vagas), camareira de hotel 
(nove vagas), auxiliar de 
manutenção predial (oito 
vagas), auxiliar de cozi-
nha (sete vagas), garçom 
(sete vagas), cozinheiro 
de restaurante (cinco va-
gas), empregado domés-
tico nos serviços gerais 
(cinco vagas), ajudante de 
cozinha (quatro vagas), 
manicure (quatro vagas), 
operador de caixa (quatro 
vagas), recepcionista de 
hotel (quatro vagas), au-
xiliar administrativo (três 
vagas), auxiliar de jardi-
nagem de vias permanen-
tes (três vagas), auxiliar 
de lavanderia (três vagas), 
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EXPEDIENTE

rão aderir ao projeto.“A 
intenção é levar ao maior 
número de crianças e ado-
lescentes o conhecimento 
sobre a arte da dança, na 
teoria e na prática, e o co-
nhecimento dos benefícios 
desta modalidade, para o 
corpo, para a mente e para 
a alma”, explica a profes-
sora.
Ela está ensaiando uma 
coreografia com todos os 
alunos para apresentarem 
nas escolas no encerra-
mento deste ano letivo.
Sobre o projeto Vamos 
Dançar
O projeto “Vamos Dan-
çar” foi aprovado pela Lei 
Aldir Blanc em 2020. Para 
ter acesso aos recursos da 
lei, os profissionais do se-
tor cultural deveriam apre-
sentar projetos que benefi-
ciassem a sociedade.
A contrapartida do “Va-
mos Dançar” consiste na 
oferta de aulas de dança 
para alunos das escolas 
municipais, com capacida-
de de atingir até 80 crian-
ças em cada escola. O ob-
jetivo é identificar talentos 

durante as aulas, para que 
eles recebam orientação e 
possam ter uma formação 
profissional.
A professora Marian Gui-
marães tem formação em 
modalidades como balé, 
jazz e dança contempo-
rânea, tendo feito aulas 
com os principais profes-
sores do Brasil. Estudou 
as metodologias Russa 
(VAGANOVA) e Cubana 
(ENBC). Seu currículo 
inclui ainda cursos de me-
todologia e pedagogia da 
Dança, figurinos, maquia-
gem de palco e cenografia.
Desde 1977, dá aulas de 
dança em Caçapava, onde 
possui uma escola com 
seu nome. Dançou alguns 
dos principais papéis dos 
Ballets de repertório in-
ternacional como: “A Bela 
Adormecida”, “O Lago 
dos Cisnes”, “Giselle, 
“Paquita”, entre outros. 
Além disso, fez curso no 
Art Center de Ballet de 
Los Angeles (EUA). Atu-
almente se dedica a dar au-
las em escolas Municipais 
de Caçapava, onde mora.

Alunos da rede municipal 
de ensino de Caçapava es-
tão participando de aulas 
gratuitas de dança minis-
tradas pela professora de 
dança Marian Guimarães. 
A atividade faz parte da 
contrapartida do projeto 
“Vamos Dançar”, realiza-
do pela professora a partir 
de recursos da Lei Aldir 
Blanc de apoio ao setor 
cultural durante o período 
de pandemia (Lei Federal 
14.017/2020). Participam 
crianças e adolescentes, de 
6 a 17 anos de idade.
Cada escola oferece 80 va-
gas. Até o momento, 150 
alunos de quatro escolas 
estão participando da ati-
vidade, que acontece nos 
períodos da manhã e da 
tarde. Ainda há vagas dis-
poníveis.
As aulas estão sendo rea-
lizadas nas seguintes esco-
las: EMEF Profa. Zélia de 
Souza Madureira, EMEF 
Edmir Viana de Moura, 
EMEF Profa. Daphne Cé-
sar Ghidella e EMEF Prof.
Fernando Pantaleão. Ou-
tras escolas ainda pode-

Projeto aprovado 
pela Lei Aldir Blanc 
leva aulas de dança 
a escolas da rede 

municipal de 
Caçapava

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

Livro D-25, FLS. nº 299, Termo nº 7467
Faço saber que pretendem se casar JEFFERSON ROBERTO DA ROCHA e NAYARA DA SILVA SANTOS, 
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. 
O habilitante é natural de São Lourenço-MG, nascido no dia 31 de janeiro de 1988, de estado civil solteiro, de 
profissão auxiliar de serviços gerais, residente e domiciliado na Rua Antonio Emilio de Souza Penna, nº 100, 
Centro, Tremembé/SP, filho de JOSÉ ROBERTO DA ROCHA, de 74 anos, natural de Itamonte/MG, nascido 
na data de 06 de abril de 1947, residente e domiciliado em Taubaté/SP e de ROSANA MOREIRA, em 56 anos, 
natural de Poá/SP, nascida na data de 31 de outubro de 1964, residente e domiciliada em São Paulo/SP. A ha-
bilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 29 de dezembro de 1997, de estado civil solteira, de profissão 
do lar, residente e domiciliada na Rua Antonio Emilio de Souza Penna, nº 100, Centro, Tremembé/SP, filha de 
LUCIANO DOS SANTOS, natural de Tremembé/SP, falecido em Tremembé/SP na data de 02 de novembro de 
2020 e de MARIA IRACY DA SILVA, de 58 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 14 de janeiro de 
1963, residente e domiciliada em Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma 
da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade.

Banco do Povo de 
Ilhabela oferece 
linha de crédito 

com juros baixos

empresas do município.
A solicitação do emprésti-
mo pode ser realizada por 
pessoas jurídicas (MEI, 
ME, LTDA, EIRELI, 
EPP), microempreendedo-
res urbanos e rurais, além 
de empreendedores autô-
nomos (sem CNPJ) que 
não possuem restrições 
creditícias no SERASA ou 
Cadin, seja no CNPJ ou 
CPF.
O empréstimo poderá ser 
utilizado para aquisição de 
mercadorias, equipamen-
tos, reformas, entre outros 
investimentos, bem como 

para pagamento de despe-
sas atuais, como aluguel, 
folha de funcionários, 
água, luz e fornecedores.
Os documentos poderão 
ser enviados pelo What-
sApp ou e-mail. Após o 
envio dos documentos e 
preenchimento da ficha 
de cadastro, será realizada 
análise para concessão do 
crédito.
Para mais informações ou 
solicitar o crédito, basta 
entrar em contato com o 
Banco do Povo Ilhabe-
la pelo WhatsApp (12) 
99721-1386.

A Prefeitura de Ilhabela, 
em parceria com o Banco 
do Povo, oferece Progra-
ma de Microcrédito do 
Governo do Estado de São 
Paulo com créditos a juros 
de 0,35%, parcelas de até 
36 vezes e com 90 dias de 
carência para o primeiro 
pagamento. Além disso, o 
programa conta com con-
dições especiais para mu-
lheres empreendedoras.
O objetivo é promover o 
desenvolvimento socio-
econômico e a criação de 
oportunidades, fortalecen-
do as micro e pequenas 
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rão Homem de Melo, s/n, 
centro (em frente à EE Dr. 
Alfredo Pujol). As aulas 
iniciam no dia 4 de outu-
bro e o programa terá 40 
horas mensais. As aulas 
serão divididas em turno 
da manhã, das 8 às 13 ho-
ras, e período da tarde, das 
13 às 18 horas. As opções 
de temas são: Acessórios 

de Material Sintético; Cos-
tura Criativa; Boneca de 
pano; Feltro e Patchwork.
Os cursos desenvolvidos 
pelo Fundo Social de So-
lidariedade são opções 
para geração de emprego 
e renda, especialmente 
aos jovens - possibilitando 
aprendizagem de qualida-
de.

O Fundo Social de Solida-
riedade de Pindamonhan-
gaba abre novas vagas 
para o curso de Artesana-
to. As inscrições podem 
ser feitas até o dia 1 de ou-
tubro (sexta-feira), presen-
cialmente na Estação Arte 
Encanto das 8 às 12 horas 
e de 13h30 às 17 horas.
A Estação fica na Rua Ba-

Fundo Social abre novas 
vagas gratuitas para curso de 

artesanato na Estação Arte 
Encanto em Pinda

A Fazenda Engenho 
D’Água em Ilhabela já 

recebeu mais de 1,5 mil 
visitantes desde a 

reabertura

ção retrata os anos de ati-
vidades da Fazenda, que 
entre os principais culti-
vos estava a cana-de-açú-
car e produção de cachaça. 
Poderão ser visitados os 
alambiques, o engenho, a 
casa grande e os jardins. 
Além disso, o visitante 
recebe um livreto com o 
tema “A Fazenda Engenho 
D’Água e os engenhos de 
Ilhabela”, do arqueólogo e 
historiador Plácido Cali.

As visitas, que são auto-
guiadas e com controle de 
acesso, poderão ser reali-
zadas de terça a sexta-feira 
(das 10h às 15h) e sábados 
e domingos (das 10h às 
18h). Todos os protocolos 
de segurança no combate 
à Covid-19 serão segui-
dos. O Parque Municipal 
Fazenda Engenho D’Água 
fica na avenida Pedro Pau-
la Moraes, s/nº – Engenho 
D’Água.

A Fazenda Engenho 
D’Água foi aberta oficial-
mente no dia 22 de setem-
bro e segundo dados da 
Secretaria de Cultura de 
Ilhabela, desde então fo-
ram realizadas mais de 1,5 
mil visitas no local. Deste 
total, 47% são de morado-
res da cidade. Quem for 
ao espaço, pode acompa-
nhar a história fazenda por 
meio de uma exposição 
com 24 painéis. A exposi-

pas. Ao fim delas, os três 
primeiros colocados de 
cada categoria vão receber 
troféus. A segunda etapa 
acontece dia 24 de outubro 
– em local ainda a ser de-
finido pela organização; a 
terceira, dia 21 de novem-
bro; e a quarta, dia 12 de 
dezembro. Sobre a prova: 
A prova teve largadas com 
horários diferenciados - 
começando às 7 horas e se 
estendendo até o meio-dia. 
Deste modo, o corredor 
poderia chegar e correr, 
cada um em seu horário. 
De acordo com o diretor 
de Esportes, José Mauro 
Tavares, a largada com ho-
rário livre evita aglomera-
ções. “Em virtude da pan-
demia por Covid-19, este 
ano optamos por largadas 
livres. Assim, evitamos 
muitas pessoas juntas na 
largada. Além da questão 
da aglomeração, este mé-

todo favorece os atletas, 
porque cada um pode cor-
rer no horário que achar 
melhor – início, meio ou 
fim da manhã, cada um 
no tempo que achar mais 
adequado, pois cada reló-
gio biológico funciona de 
uma maneira”, explicou 
José Mauro. Responsável 
pela organização técnica 
da corrida, Emerson Iser 
Bem elogiou a Prefeitura. 
“O pessoal da Secretaria 
de Esportes foi fantástico. 
Escolheram um percur-
so que agradou em cheio, 
surpreendentemente agra-
dável. Tudo foi muito bem 
organizado e os apaixo-
nados por corrida pude-
ram sentir o gostinho de 
participar de uma corrida 
novamente e, apesar dos 
protocolos, que garanti-
ram a segurança sanitária, 
foi possível sim um evento 
muito produtivo”.

A primeira etapa do Cir-
cuito Corrida de Rua de 
Pindamonhangaba reuniu 
mais de 500 competido-
res domingo (26), no Par-
que da Cidade. A prova de 
5km teve trechos pelas pis-
tas do Parque da Cidade e 
trechos em trilhas – sendo 
a maior parte em área de 
vegetação, com subidas, 
descidas, curvas – exigin-
do bastante dos competi-
dores, sobretudo porque 
havia chovido na véspera, 
deixando alguns trechos 
mais ‘pesados’.
A corrida foi dividida em 
sete categorias, todas para 
participantes acima de 
18 anos: juvenil, adulto, 
máster, veterano 1, vete-
rano 2, veteraníssimo 1 e 
veteraníssimo 2. Todos os 
competidores receberam 
medalhas. Este ano, o Cir-
cuito Corrida de Rua será 
composto por quatro eta-

Primeira etapa do 
Circuito Corrida 
de rua reúne 500 

participantes

Aviso de Fracasso de Licitação - A Prefeitura Municipal de Potim/
SP torna público que a licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 
042/2021, realizada no dia 26/08/2021, às 09h00min, que objetiva o 
Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Lubrifican-
tes, foi declarada FRACASSADA. As razões que motivaram a deci-
são encontram-se a disposição dos interessados no Departamento 
de Compras e Licitação. Bruno C. F. Abreu - Pregoeiro.

EDITAL DE AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE 
CONTRATO - A Prefeitura Municipal de Potim, por este termo, CON-
VOCA o representante legal da empresa MEGANET COMÉRCIO E 
SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 05.334.548/0001-91, vencedora do 
item 01 do Pregão Eletrônico Nº 032/2021, cujo objeto é a Aquisição 
de Servidor de Dados para a Secretaria de Saúde, conforme Termo 
de Referência e demais Anexos do Edital, à assinatura do Contrato 
Nº 098/2021 no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir desta publicação, 
sob as penas contidas na cláusula oitava do presente contrato e na 
legislação vigente. Potim, 28 de setembro de 2021. Bruno C. F. Abreu 
– Pregoeiro.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
043/2021 – No dia 28 de setembro de 2021, depois de constatada 
a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, 
Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de 
Potim/SP, resolve HOMOLOGAR os itens do Pregão Eletrônico Nº 
043/2021, referente ao objeto em epígrafe, qual seja: Contratação 
de Empresa Especializada para Locação, Implantação e Suporte 
em Sistema de Informática (Software) Integrado para as Áreas: 
Contábil, Financeiro e Orçamentário, Compras e Licitações, Admi-
nistração de Pessoal e Folha de Pagamento, Holerite Web, Con-
trole de Frequência – Ponto Eletrônico, Administração Tributária, 
Serviços Web, Nota Fiscal Eletrônica, Saneamento, Almoxarifado, 
Controle de Frota, Controle Patrimonial, Educação, Assistência 
Social, Saúde e Agente Comunitário de Saúde (ACS), Protocolo, 
Portal da Transparência, Controle Interno e Execução Fiscal – Pro-
curadoria Municipal, conforme Termo de Referência e Demais Ane-
xos do Edital, à empresa: RESOFT CONSULTORIA E ASSESSO-
RIA EM INFORMÁTICA LTDA, com valor total de R$ 355.248,96. 
Fica a empresa convocada a assinar o Contrato no prazo de 05 
dias úteis a partir desta publicação.
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A Prefeita de Potim Érica 
Soler participa de encontro 

do Sebrae e FGV

mento econômico e social 
através dessa rede de arti-
culação. Durante o encon-
tro foram trabalhados 4 
eixos de politicas públicas 
de base empreendedora:
Inclusão produtiva, Des-

burocratização, Compras 
e Governança.
O encontro reúne lideran-
ças regionais de 21 muni-
cípios do Vale do Paraíba.
Este foi o terceiro encon-
tro realizado pela equipe.

A prefeita Érica Soler par-
ticipou nesta semana de 
encontro realizado entre 
prefeituras, Fundação Ge-
túlio Vargas e Sebrae.
O intuito do projeto a 
promoção de desenvolvi-

Ubatuba já vacinou 98% 
da população elegível 
com 1ª dose contra a 

Covid-19

Para completar a vacina-
ção em primeira dose da 
população de 18 anos ou 
mais de idade, o municí-
pio recebeu doses extras 
que estão sendo aplicadas 
de 27 de setembro a 1 de 
outubro, nos quatro polos 
de vacinação, das 9h às 
16h ou até o fim das do-
ses do dia. Esta é a última 
semana de funcionamento 
desses polos. A partir de 
4 de outubro, a vacinação 
contra a Covid-19 prosse-
guirá somente em segunda 
dose, em dias e horários 
específicos, nos postos 
de saúde.Já a população 
de 12 a 17 anos terá uma 
última chance de receber 
a primeira dose da vacina 
contra a Covid-19 na sex-
ta-feira, 1 de outubro, das 
17 às 21 horas ou até o fi-
nal das senhas, na unidade 
de saúde Cícero Gomes, 
na rua Batista de Olivei-
ra, 199 – Centro. Foram 
disponibilizadas 150 do-
ses para concluir a imu-
nização em primeira dose 
desse público.A partir de 4 
de outubro, as equipes de 
saúde se concentrarão na 

aplicação da vacina em se-
gunda dose, além da dose 
de reforço para idosos nos 
postos de saúde em dias e 
horários específicos.
Endereços e dias de fun-
cionamento dos polos de 
vacinação
Os polos de vacinação 
contra a Covid-19 funcio-
nam no horário das 9 às 
16 horas (ou até o fim das 
doses disponíveis no dia). 
Confira os locais e dias de 
funcionamento:
> ESF Maranduba: rua do 
Engenho, s/n – Segunda e 
terça-feira, para a primeira 
dose, e quarta-feira, para a 
segunda dose
> Paróquia Imaculada 
Conceição: av. Padre Ma-
noel da Nóbrega, 935, Pe-
requê-Açu – De segunda a 
quinta-feira, primeira ou 
segunda dose
> Igreja São Francisco: av. 
Prof. Thomaz Galhardo, 
1247 – Centro – De terça 
a sexta-feira, primeira ou 
segunda dose
> ESF Ipiranguinha: rua da 
Assembléia, 114 – Quartas 
e quintas-feiras, primeira 
ou segunda dose

Até quinta-feira, 23 de 
setembro, 74.197 pessoas 
de Ubatuba já tinham re-
cebido a primeira dose da 
vacina contra a Covid-19. 
Esse número equivale a 
cerca de 98% da popula-
ção de 12 anos ou mais, 
que é a elegível para rece-
ber a vacina.
O dado foi divulgado pela 
Vigilância em Saúde de 
Ubatuba e foi calculado 
com base nas informações 
inseridas no sistema Vaci-
nômetro até o dia 23 e na 
estimativa populacional 
do IBGE – Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Es-
tatística – para o público 
dessa faixa etária.
“O resíduo de 2% de pes-
soas que ainda falta va-
cinar em primeira dose 
considera situações como, 
por exemplo, pessoas que 
ainda não tiveram acesso 
à vacina e aquelas que já 
foram vacinadas, porém 
os dados ainda não fo-
ram inseridos no sistema 
de informação oficial”, 
explica Patricia Sanches, 
supervisora da Vigilância 
em Saúde de Ubatuba.

Secretaria de Esportes e 
Lazer prorroga inscrições 

para diversas modalidades 
esportivas

Ele disse que, agora, com 
mais de 98% da população 
da cidade elegível vacina-
da com a primeira dose do 
imunizante contra a Co-
vid-19 e com o recuo das 
restrições previstas pelo 
Plano SP, a Smel pode 
ofertar mais vagas para a 
população. Tiago ressal-
tou que todos os protoco-
los exigidos pela Vigilân-
cia Sanitária, como uso de 
máscara, álcool em gel e 
distanciamento, estão sen-
do respeitados.
O secretário lembra ainda 
que essas vagas estão mais 
localizadas na região sul 
do município, e convida 
os munícipes a participa-
rem. Ele informou que as 
inscrições serão realiza-
das por fluxo contínuo, ou 
seja, basta ir à secretaria 
de Esportes e Lazer, loca-
lizada na Rua Minas Ge-
rais, nº 46 – Centro, horá-
rio administrativo – 8h às 
12h e 13h às 17h.
Inscrições para atividades 
na piscina municipal serão 
retomadas em 2022

As atividades vinculadas à 
piscina municipal de Uba-
tuba, tanto natação quanto 
hidroginástica, serão dis-
ponibilizadas apenas no 
próximo ano. Balio salien-
tou que a abertura das va-
gas será divulgada pelos 
canais oficiais da prefeitu-
ra no começo de 2022.
Atividades online foram 
realizadas durante a pan-
demia
No período mais restritivo 
da pandemia, a secretaria 
desenvolveu programas 
online, com atividades fí-
sicas e de lazer que foram 
disponibilizadas na página 
do Facebook e Instagram 
da pasta. Um deles era 
voltado para adultos e a 
melhor idade e outro para 
crianças e adolescentes.
Algumas modalidades es-
portivas foram retomadas 
presencialmente em maio, 
com alunos já matricula-
dos nos anos anteriores e 
apenas 30% da capacidade 
máxima, respeitando os 
protocolos de segurança 
determinados à época.

A Secretaria de Esportes e 
Lazer de Ubatuba (Smel) 
prorrogou, por tempo in-
determinado, as inscrições 
para a prática de ativida-
des físicas e esportivas 
destinadas às crianças, 
adolescentes, adultos e as 
pessoas da melhor idade. 
De acordo com o secre-
tário Tiago Balio, a pas-
ta decidiu prorrogar as 
inscrições porque apenas 
45% das vagas disponibi-
lizadas foram preenchidas 
durante o período de ins-
crições, que terminou na 
última sexta, 24.
“Foram ofertadas 1.800 
vagas para atendimento 
de criança, adolescentes, 
adultos e melhor idade, 
mas apenas 800 vagas fo-
ram preenchidas, ou seja, 
temos ainda disponíveis 
1.000 vagas de esportes. 
Para adultos e melhor ida-
de, temos vagas para gi-
nástica, caminhada, tênis 
de mesa e vôlei adaptado. 
Já para crianças e adoles-
cente, temos futebol e fut-
sal”, declarou o secretário.

Prefeitura de Ilhabela, 
PM e Conselho Tutelar 
realizam ação conjunta 

na região da Vila

foram apreendidas, dois 
veículos com som alto re-
colhidos, apreensão de be-
bidas por venda irregular e 
dois estabelecimentos co-
merciais autuados por falta 
de alvará e horário de fun-
cionamento irregular. Par-
ticiparam da ação fiscais 
da Prefeitura de Ilhabela, 
assistente social, represen-
tantes do ConselhoTutelar 
e policiais da Atividade 
Delegada. Segundo o se-
cretário Cezar De Tullio, 

as ações serão constantes 
e visam sensibilizar a po-
pulação e comerciantes 
sobre a poluição sonora, 
inibir os crimes de pertur-
bação ao sossego público 
e a venda de bebidas e ci-
garros para menores. “As 
ações integradas são im-
portantes para garantia da 
ordem e sossego público. 
Existem leis e elas preci-
sam ser respeitadas”, des-
tacou o prefeito de Ilhabe-
la, Toninho Colucci.

Uma ação integrada rea-
lizada pela Prefeitura de 
Ilhabela, ConselhoTutelar 
e Polícia Militar neste fi-
nal de semana na região da 
Vila resultou na apreensão 
de caixas de som, veículos 
e comércios autuados.
O objetivo era combater 
o som alto, a formação de 
fluxos e fiscalizar comér-
cios que comercializavam 
a venda de bebidas alco-
ólicas para menores. No 
total, quatro caixas de som 

Projeto Melhor Idade em Ação conquista 1º lugar em 
Festival de Dança de Caraguatatuba

Élcia Maria Pestana, Gi-
zelle Graciena Coutinho 
Mazetto, Zilma Araújo 
Bernardo e Neuza Celeste 
Dias foi ovacionada ao fi-
nal da apresentação, rece-
bendo o reconhecimento 
de todos no Teatro Mário 
Covas, local do evento.
O Projeto Melhor Idade 
em Ação, vinculado à Se-
cretaria de Esportes e par-
ceria da Secretaria de Saú-
de, atua junto aos idosos 
do município, disponibili-
zando aulas de ginástica, 

hidroginástica, natação, 
alongamento, voleibol 
adaptado, ginástica fun-
cional, tai chi chuan, ofici-
na de atividades culturais 
e habilidades compartilha-
das, além de coreografia 
e beach tennis. O Projeto 
Melhor Idade está loca-
lizado na Rua Napoleão 
Leite de Siqueira, 120, na 
Barra Velha. O horário de 
atendimento é de 8h às 
17h, de segunda a sexta-
-feira. O telefone para in-
formações é o 3895-1004.

Na noite do último sába-
do (25/09), a equipe de 
coreografia do Projeto 
Melhor Idade em Ação de 
Ilhabela, com o apoio da 
Secretaria de Esportes e 
capitaneada pela professo-
ra, coreógrafa e dançarina 
Élcia Maria Pestana, al-
cançou o 1º lugar no Festi-
val PromoDança Caraguá 
2021. Com uma nota 10 
na avaliação dos jurados, 
a equipe formada por Ma-
ria Francisca Baesse Gere-
mias, Maria José Jacinto, 


