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Novo Turismo apoia primeira 
edição da Famtrip 
Ecoaventura em 

Pindamonhangaba

Nos dias 20 e 21 de outu-
bro, aconteceu a primeira 
edição do Famtrip Eco-
aventura em Pindamo-
nhangaba. A iniciativa foi 
organizada pela agência 
Apoena Ecoturismo, com 
o apoio do Departamento 
de Turismo da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba 
“Novo Turismo”. A ação 
reuniu empresas do ramo 
de turismo de aventura 
para conhecer os atrativos 
turísticos do município. 
Ao todo, nove empresas 
participaram.
A programação desta Fam-
trip contou com atividades 
nos corredores turísticos 
dos bairros Piracuama e 
Ribeirão Grande. No pri-
meiro dia, os participantes 
acompanharam uma ses-
são de birdwatching (ob-
servação de aves) no Par-
que Municipal do Trabiju.
Após a observação, ocor-
reu rapel guiado e tirole-
sa na cachoeira 3 quedas, 
que fica dentro do Hotel 
Fazenda Pé da Serra. Dali, 
seguiram para a Fazen-
da Maynô, localizada no 
bairro Oliveiras, para a 
realização da Trilha das 
Cachoeiras e finalizando 

Prefeitura realiza sorteio para ambulantes 
trabalharem no Natal

critos para o sorteio, que 
ocorreu sem intercorrên-
cias. A entrega dos bole-
tos para os sorteados será 
realizada após o dia 29 de 
outubro de 2021 pelo sis-
tema 1DOC, quando serão 
reforçadas as regras para o 
bom andamento da festivi-
dade natalina.
O sorteado que não apre-
sentar o comprovante de 
pagamento do boleto até 
o dia 3 de novembro, con-
forme edital, terá sua vaga 
suspensa e será chamado o 
suplente para o seu lugar.
“O diferencial do sorteio 
dos ambulantes deste ano 
é que todos os inscritos 
foram reunidos no mesmo 
dia para participação do 
sorteio, realizado no teatro 
Galpão. Isso otimiza tem-
po e possibilita com que 
todos retirem suas licen-

ças em tempo hábil para 
dar entrada na EDP, aten-
dendo a todos os trâmites 
necessários”, explicou a 
diretora de Administração 
da Prefeitura, Soleane Isi-
doro. “Sempre em conso-
nância à gestão do Dr. Isa-
el, que objetiva melhorias 
também para os ambulan-
tes. Este ano também tere-
mos a colocação de tendas, 
com a rua sendo fechada, 
não havendo mais neces-
sidade dos ambulantes 
montarem e desmontarem 
suas barracas diariamente, 
possibilitando ainda um 
conforto a mais à popula-
ção. Todas as mudanças 
foram implantadas para 
atender aos diversos pedi-
dos que vêm sendo feitos 
pelos ambulantes em anos 
anteriores”, completou a 
diretora.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Adminis-
tração / Departamento de 
Administração / Setor de 
Fiscalização de Posturas, 
realizou, nesta quarta-feira 
(27), sorteio para ambu-
lantes interessados em tra-
balhar na Feira Natalina de 
2021 no centro da cidade e 
em Moreira César.
Para a área central da ci-
dade, a licença terá vigor 
entre os dias 1 e 23 de 
dezembro, com 32 vagas, 
cada um com sua devida 
especificação. E, para Mo-
reira César, com atividades 
entre os dias 3 e 12 de de-
zembro na Praça do Cisas, 
com 10 vagas no total. Os 
espaços disponibilizados 
contam com alimentos, 
bebidas e brinquedos.
No total, foram 121 ins-

com rapel de 25 metros na 
cachoeira Santa Helena.
No segundo dia, as empre-
sas seguiram para a Fazen-
da Nova Gokula para uma 
visita monitorada apresen-
tando um pouco da cul-
tura Hare Krishna. Após 
a visita, teve trilha até a 
Cachoeira das Borboletas 
para realizar um rapel de 
32 metros na Cachoeira 
do Degrau, localizada pró-
xima a das Borboletas. O 
almoço ocorreu no Res-
taurante Colmeia com co-
mida caseira.
A última parada da Fam-
trip Ecoaventura no Ribei-
rão Grande foi na Falésia 
do Quintal com trilha e 
explanação sobre as vias 
de escalada na Falésia. De 
volta ao centro da cidade, 
a Famtrip foi finalizada 
com uma visita monito-
rada no Alambique Pinda 
Boa, com degustação de 
cachaça. Nos dois dias de 
evento, os participantes fi-
caram hospedados no Pin-
da Palace Hotel.
“O projeto foi criado para 
compartilharmos o enorme 
potencial de ecoaventuras 
de Pindamonhangaba, em 
vista que o segmento é a 

vertente que mais cres-
ce dentro do turismo hoje 
em dia”, afirmou o diretor 
operacional da Apoena, 
Gabriel Rezende.
“A vida toda morando 
numa cidade vizinha e eu 
não sabia que tinha tanta 
coisa legal para ver e fa-
zer em Pinda. Só tenho a 
agradecer a oportunidade 
ofertada pela Prefeitura 
de Pinda e agência Apo-
ena e seus parceiros pela 
oportunidade. Em todos os 
lugares fomos muito bem 
recebidos, com muita gen-
tileza, alegria, qualidade e 
profissionalismo”, relatou 
a participante Jeane Lis-
boa.
“O Novo Turismo vem 
com uma proposta de fo-
mentar o turismo em Pin-
damonhangaba, em suas 
mais variadas vertentes. 
Iniciativas como essa da 
Apoena em trazer esses 
multiplicadores dentro do 
turismo de aventura para 
conhecerem nossa cidade 
vêm somar com nossas 
ações e são muito bem-
-vindas”, afirmou o secre-
tário de Cultura e Turismo 
em exercício, Ricardo Flo-
res.

Comus de 
Tremembé se 

reúne
O Conselho Municipal 
de Saúde de Tremembé 
reuniu se traçando novas 
metas para o ano de 2022. 
O conselho tem sido fun-
damental nos destinos da 
saúde da cidade. Ações 
voltadas a saúde são ana-
lisadas aprovadas ou não 
dependendo das circuns-
tancias em que são apre-
sentadas sempre visando 
a melhor saúde para o ci-
dadão assim agindo como 
órgão permanente e deli-
berativo.

Prefeitura realiza sorteio para ambulantes 
trabalharem no Natal

gem Comercial), Andréa 
Campos Sales Martins 
e Kelly Keiko Nisiharu 
(APAE - Associação de 
Pais e Amigos dos Excep-
cionais de Pindamonhan-
gaba), Érika Fernanda 
Cândido Pinto e Antônio 
Rauf A. Ferreira Di Carli 
Meireles (Projeto as Mãos 
que Encantam) e Angélica 
Cristina Albano de Deus 
e Claudio Berenguel Ri-
beiro (OAB – Ordem dos 
Advogados do Brasil – 52ª 
Subseção). 
A posse aconteceu junta-

mente com os membros do 
Poder Público: 
Rogéria de Fátima Nas-
cimento Braga e Maria 
José Otacílio (Secretaria 
de Saúde), Luana Pinto 
Moraes e Luiz Ferreira de 
Mello Filho (Secretaria de 
Assistência Social), 
Tayla Catalina Zarzur Lo-
pes e Ana Paula Marques 
Pereira de Siqueira (Secre-
taria de Educação), Diego 
Ribeiro Mendes e Júlia 
Rossato Oliveira Pereira 
(Secretaria de Planeja-
mento).

A posse e eleição da 
nova diretoria do Conse-
lho Municipal da Pessoa 
com Deficiência (gestão 
2021/2023) ocorreu nesta 
quarta-feira (27), às 9 ho-
ras, no auditório do Senac.
Foi eleita como presidente 
do Conselho Gabriela Au-
gusto da Silva, represen-
tante do SENAC. 
Tomaram posse os seguin-
tes representantes da so-
ciedade civil: Ivonete dos 
Santos e Gabriela Augusto 
da Silva (SENAC- Serviço 
Nacional de Aprendiza-
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EXPEDIENTE

Lojas CEM é a 
melhor do 
Brasil pela 
quarta vez

tranquilidade aos clientes, 
abolindo os juros sobre as 
prestações vencidas no pe-
ríodo de fechamento das 
lojas e seguiu ampliando 
seu Centro de Distribui-
ção, construindo e inaugu-
rando novas filiais.  Com 
essas medidas, que bem 
demonstram a força da 
empresa, as Lojas CEM 
mantiveram índices de 
faturamento e de rentabi-
lidade equivalentes ao do 
ano anterior e garantiram 
mais uma vez a conquista 
do prêmio, que já tinham 
vencido por três vezes em 
anos anteriores: em 2005, 
2012 e 2013.
Em 2021, as Lojas CEM 
continuam crescendo ain-
da mais, inaugurando no-
vas filiais. A empresa, que 
está finalizando as obras 
de seu Depósito 2, recen-
temente abriu duas filiais 
na cidade de Campinas 
e inaugurou sua segunda 
loja na cidade de Limeira. 
No próximo dia 25, a rede 
inaugura mais uma filial 
no Rio de Janeiro, no mu-
nicípio de Miguel Pereira, 
com a presença do Gover-
nador do Estado, Sr. Cláu-
dio Castro.
Em cada cidade onde se 
instalam, as Lojas CEM 
geram cerca de 40 empre-
gos diretos, contribuem 
com o desenvolvimento 
elevando a arrecadação 
de impostos, fortalecem o 
comércio local e oferecem 
novas opções de consumo 
à população. Além dos 
preços baixos, o crediário 
é próprio, pelo tradicio-
nal “Carnezinho”, feito 
e aprovado nas filiais da 

rede, sem taxas de abertu-
ra de crédito, emissão de 
boletos ou anuidade.
Critérios do Prêmio Valor 
1000
Para definir as empresas 
campeãs de cada um dos 
26 setores da economia, 
foram analisados oito cri-
térios: Receita Líquida, 
Margem Ebitda, Rentabi-
lidade, Margem da Ativi-
dade, Liquidez Corrente, 
Giro do Ativo, Cobertura 
de Juros e Crescimento 
Sustentável.
Veja, abaixo, a classifica-
ção final do setor de Co-
mércio Varejista, conside-
rando a pontuação obtida 
pelas empresas nos oito 
critérios. Alguns dos gran-
des varejistas, como Casas 
Bahia, por exemplo, não 
aparecem entre os dez pri-
meiros.
CLASSIFICAÇÃO FI-
NAL - COMÉRCIO VA-
REJISTA
1º) L o j a s  C E M  
38,0 pontos
2º) Assaí 35,0 pontos
3°) L o j a s  K o e r i c h  
31,0 pontos
4º) Havan 28,5 pontos
5º) Grupo Carrefour 
Brasil 28,0 pontos
6º) C a s a  G r a n a d o  
23,0 pontos
7º) GPA 22,5 pontos
8º) Lojas Colombo 
17,5 pontos
9º) Magazine Luiza 
17,5 pontos
10º) L o j a s  R e n n e r  
17,0 pontos
Média das 10 primeiras 
25,8 pontos
  Fonte: Valor 1000 – Edi-
ção 2021 (Valor Econômi-
co – Setembro 2021).

A rede comercial de mó-
veis e de eletrodomésticos 
Lojas CEM acaba de con-
quistar, pela quarta vez, o 
Prêmio Valor 1000, como 
a melhor empresa de va-
rejo do Brasil. O ranking, 
cuidadosamente elaborado 
pelo jornal Valor Econô-
mico, da Globo, classifica 
as 1000 maiores empresas 
brasileiras de todos os se-
tores econômicos e aponta 
as campeãs de cada setor, 
mediante critérios homo-
logados pela Faculdade 
de Administração de São 
Paulo da Fundação Ge-
túlio Vargas e análises da 
Serasa Experian.
A vitória das Lojas CEM 
deu-se, não pelo seu fa-
turamento ou lucro, mas 
pelo melhor desempenho 
da empresa em todas as 
áreas.
 A publicação anual estu-
da cuidadosamente os ba-
lanços apresentados pelas 
empresas, comparando o 
desempenho das compa-
nhias. 
A edição deste ano tem por 
base os balanços de 2020, 
ano do início da pandemia 
de covid-19. 
Nessa ocasião, as Lojas 
CEM, que ainda não ven-
dem pela internet, perma-
neceram por cerca de 70 
dias com todas as suas 
filiais fechadas em razão 
das medidas de combate 
ao coronavírus.
Mesmo assim, a rede man-
teve todos os seus mais 
de 11 mil funcionários 
empregados, continuou 
pagando a todos (inclusi-
ve seus fornecedores) ri-
gorosamente em dia, deu 

Prefeitura de 
Taubaté antecipa o 
13º do servidor e 

injeta R$ 11 milhões 
na economia

que originalmente era de-
positado no dia 10 de de-
zembro. O valor total a ser 
pago aos servidores é em 
torno de R$ 11 milhões, 
que deverá ser injetado na 
economia da cidade duran-
te o período das festas de 

fim de ano. A antecipação 
tem objetivo de proporcio-
nar aos trabalhadores da 
administração municipal 
e ao comércio local um 
auxílio neste momento de 
retomada da economia, 
necessária para a cidade.

A prefeitura de Taubaté 
realiza a antecipação do 
décimo terceiro salário 
dos servidores públicos 
municipais. O pagamento 
acontecerá em 20 de no-
vembro. Pela primeira vez 
o abono será antecipado, 

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

Livro D-26, FLS. nº 11, Termo nº 7490
Faço saber que pretendem se casar CARLOS EDUARDO CABRAL DOS SANTOS e MARIA ALICE PEREIRA NUNES, 
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O habi-
litante é natural de Lorena-SP, nascido no dia 13 de julho de 1981, de estado civil solteiro, de profissão técnico em química, 
residente e domiciliado na Rua Campos do Jordão, nº 786, Jardim Santana, Tremembé/SP, filho de JOÃO MANOEL DOS 
SANTOS, de 70 anos, natural de Ubatuba/SP, nascido na data de 04 de outubro de 1951 e de VÉRA LUCIA RODRIGUES 
CABRAL DOS SANTOS, de 64 anos, natural de Lorena/SP, nascida na data de 19 de abril de 1957, ambos residentes e 
domiciliados em Lorena/SP. A habilitante é natural de Santo André-SP, nascida o a 12 de setembro de 1965, de estado civil 
divorciada, de profissão gestora ambiental, residente e domiciliada na Rua Campos do Jordão, nº 786, Jardim Santana, Tre-
membé/SP, filha de ALEVINO PEREIRA, de 85 anos, natural de São João da Boa Vista/SP, nascido na data de 09 de junho 
de 1936, residente e domiciliado em Pindamonhangaba/SP e de MARIA INEZ PEREIRA, de 80 anos, natural de Piedade/SP, 
nascida na data de 15 de janeiro de 1941, 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. 

Livro D-26, FLS. nº 11, Termo nº 7491
Faço saber que pretendem se casar FREDERICO JOSÉ FERNANDES PENNA e MARIA DO CARMO COSTA, apren-
sentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O habilitante 
é natural de Taubaté-SP, nascido no dia 19 de dezembro de 1953, de estado civil divorciado, de profissão representante de 
vendas, residente e domiciliado na Avenida Tremembé, nº 587, Jardim Santana, Tremembé/SP, filho de ANTENOR PENNA, 
falecido em Taubaté/SP e de MARIA APPARECIDA FERNANDES PENNA, falecida em Taubaté/SP. A habilitante é natural 
de Caçapava-SP, nascida no dia 05 de agosto de 1968, de estado civil solteira, de profissão do lar, residente e domiciliada na 
Avenida Tremembé, nº 587, Jardim Santana, Tremembé/SP, filha de ODUVALDO FREIRE COSTA, falecido em Caçapava/
SP e de TEREZINHA MARIA DOS SANTOS COSTA, falecida em Caçapava/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. 

Livro D-26, FLS. nº 12, Termo nº 7492
Faço saber que pretendem se casar PEDRO DANIEL e MARIA HELENA PEREIRA, aprensentando os documentos necessá-
rio exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Tremembé-SP, nascido 
no dia 10 de novembro de 1962, de estado civil divorciado, de profissão caseiro, residente e domiciliado na Estrada Principal 
da Maristela, nº 3333, Poço Grande, Tremembé/SP, filho de BENEDITO DANIEL SOBRINHO, falecido em Taubaté/SP na 
data de 19 de dezembro de 2005 e de ANÉSIA MARQUES DANIEL, de 92 anos, natural de Silvianópolis/MG, nascida na 
data de 15 de maio de 1929, residente e domiciliada em Tremembé/SP. A habilitante é natural de São Bento do Sapucaí-SP, 
nascida no dia 28 de outubro de 1951, de estado civil divorciada, de profissão aposentada, residente e domiciliada na Estrada 
Principal da Maristela, nº 3333, Poço Grande, Tremembé/SP, filha de JOSÉ ALBANO PEREIRA, falecido em Pindamonhan-
gaba/SP e de MARIA CELINA DA SILVA PEREIRA, falecida em Pindamonhangaba/SP. Se alguem souber de algum impe-
dimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D-26, FLS. nº 12, Termo nº 7493
Faço saber que pretendem se casar DANIEL LAZARIM OLIVEIRA e PÂMELA SUELLEN DOS SANTOS CESARIO, 
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante 
é natural de Tremembé-SP, nascido no dia 24 de julho de 1978, de estado civil solteiro, de profissão servidor público, residente 
e domiciliado na Rua Alberto Guisard, nº 65, Centro, Tremembé/SP, filho de DANIEL DOS SANTOS OLIVEIRA, natural de 
Tremembé/SP, residente e domiciliado em Tremembé/SP e de MARIA JOSÉ LAZARIM OLIVEIRA, falecida em Tremembé/
SP. A habilitante é natural de Pindamonhangaba-SP, nascida no dia 27 de maio de 1986, de estado civil solteira, de profissão 
bióloga, residente e domiciliada na Rua Alberto Guisard, nº 65, Centro, Tremembé/SP, filha de PAULO ROBERTO CESA-
RIO, de 61 anos, natural de Pindamonhangaba/SP, nascido na data de 21 de novembro de 1959 e de MARIA AUXILIADORA 
DOS SANTOS CESARIO, de 61 anos, natural de Pindamonhangaba/SP, nascida na data de 23 de outubro de 1960, ambos 
residentes e domiciliados em Pindamonhangaba/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. 
Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Escola municipal 
de Taubaté 

realiza feira de 
ciências

apresentarão os trabalhos 
de acordo com os objetos 
de conhecimento sobre 
fósseis, os sétimos anos 
sobre terremotos , tsuna-
mis e vulcões, os oitavos 
anos sobre usinas de ge-
ração de energia elétrica 
e os nonos sobre radiação, 
focando nas competên-
cias socioemocionais dos 
alunos como autonomia, 
resolução de problemas e 
interação social. 
Os trabalhos foram rea-
lizados na escola com o 

apoio da equipe gestora 
e demais professores e a 
feira tem como finalidade 
mostrar o conhecimento 
adquirido pela interação 
entre PIBIDanos, pro-
fessores e estudantes. O 
Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação à 
Docência (Pibid) é um 
programa financiado pela 
CAPES, a fim de contri-
buir com a formação de 
futuros professores em 
diversas áreas do conheci-
mento.

 A EMEF Dr. Quirino reali-
za, no dia 05 de novembro, 
uma Feira de Ciências. O 
evento será fechado e con-
tará com apoio dos alu-
nos do Pibid Biologia. O 
subprojeto Pibid -Biologia 
desenvolverá a feira , com 
apresentações de traba-
lhos dos estudantes de 6º 
ao 9º anos, envolvendo os 
conteúdos abordados em 
sala de aula seguindo as 
normas da BNCC (Base 
Nacional Comum Cur-
ricular). Os sextos anos 
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aqui quanto para os turis-
tas”, conta, Marlene Al-
cides da Cruz, presidente 
da Associação Solidária 
de Artistas e Artesãos de 
Ubatuba (ASAAU), as-
sociação que existe desde 
março de 1984.
Vereadores, secretários, 
autoridades e toda a popu-
lação presente foram sau-
dados pela prefeita Flávia 
Pascoal, em especial, os 
artesãos. “Vocês foram 
extremamente impacta-
dos; pegamos a cidade 
em momento mais difícil 
da pandemia”, afirmou. 
“Hoje fazemos a entrega 

para que as pessoas pos-
sam utilizar o espaço, para 
trabalhar e vocês fazem 
Ubatuba acontecer”. A 
prefeita também homena-
geou os artistas do grupo 
Nectar Caiçara, formado 
Tiano Mendes, Nanda Ra-
mona, Fernando Viviani e 
Jeferson Guedes, respon-
sáveis pela pintura da fa-
chada da nova feira.
Após o descerramento da 
placa de entrega, foi feito 
o rompimento coletivo da 
faixa simbolizando a en-
trega oficial do novo es-
paço da feira de artesanato 
para os artesãos e o povo.

O novo espaço da Feira de 
Artesanato e Afins, conhe-
cida como “Feira Hippie”, 
na orla da praia do Iperoig, 
Centro de Ubatuba, foi en-
tregue na manhã deste 28 
de outubro, dia do aniver-
sário de Ubatuba. O novo 
local está instalado em 
área coberta, que contém 
120 boxes (lojas) e banhei-
ros. “Para nós é um sonho 
conquistado após um ano 
muito difícil e de perdas 
de pessoas queridas para 
a Covid-19. Agora temos 
um espaço definitivo, com 
melhores condições, tanto 
para nós que trabalhamos 

Prefeitura de Ubatuba entrega espaço da 
nova feira de artesanato

da avenida.
O pequeno Caique Morei-
ra, de seis anos, conversou 
com nossa equipe enquan-
to concluía seu desenho de 
um homem e um coração. 
“É a primeira vez que vejo 
atividades assim, antes, 
eu só tinha visto fogos na 
avenida”, comentou, re-
lembrando as festividades 
de finais de ano.
Já João Pedro Giordano 
foi mais radical: ele arris-
cou e praticou slackline 
com o apoio do professor 
da Smel, José Alberto Ja-
cob.
“Eu gostei e quero ir de 
novo. Se pudesse escolher 

outra brincadeira para uma 
próxima edição seria pula-
-pula”, sugeriu o garoto, 
também de seis anos.
Já para a funcionária do 
Sebrae, Isabel Santos, que 
participou toda equipada 
do passeio ciclístico, a ini-
ciativa é ótima e deveria 
acontecer mais vezes.
“Achei muito bom. Essas 
iniciativas deveriam acon-
tecer sempre aqui, princi-
palmente, nesse momen-
to que estamos vivendo. 
Estar em comunidade é 
diferente de antes, dos en-
contros. É uma superação 
para muitos que estão aqui 
hoje”, concluiu Isabel.

A avenida Iperoig se 
transformou, literalmente, 
nesta quinta-feira, 28, em 
um parque a céu aberto 
recheado de atividades e o 
público se superou na ani-
mação. As demonstrações 
de ritmos mexeram com 
as pessoas de diferentes 
faixas etárias e gêneros, 
que interagiram com a 
coreógrafa que ditava os 
passos do palco.
Atividades como skate, 
pintura facial, pintura e 
desenho com tinta, slackli-
ne e o passeio ciclístico 
alusivo às datas outubro 
rosa e novembro azul, pre-
encheram toda a extensão 

Público participa com entusiasmo das 
atividades no Parque Iperoig

sobre a coleta seletiva, 
compostagem e biopori. 
Os integrantes também 
trabalharam na separa-
ção de resíduos e fizeram 
a pintura de caçambas de 
coleta próximas da sua 
sede. Já o segundo grupo 
foi o do Amigos do Saci 
que atuou na limpeza de 
vias, áreas públicas e da 
região de mata próxima e 
ao bairro Borda do Campo 
e na região do Sapé.
O fechamento da progra-

mação da Semana Lixo 
Zero aconteceria com a 
exibição de um filme nesta 
quarta-feira, 27, no Centro 
Cultural, porém, devido à 
chuva, a sessão foi adiada 
e nova data será divulgada 
posteriormente.
Mesmo com o encerra-
mento da Semana Lixo 
Zero, as ações de conscien-
tização e sustentabilidade 
devem ser permanentes no 
município e praticadas por 
todos.

A Semana Lixo Zero que, 
em Caçapava, vem con-
tando com programação 
desde o dia 23 de outu-
bro, reuniu equipes em 
duas regiões diferentes do 
município para limpeza e 
conscientização ambien-
tal. A primeira equipe foi 
a da Associação Paulista 
de Atitudes Sustentáveis 
(APAS) do bairro de Pie-
dade, que, na manhã do 
dia 23, realizou conscien-
tização com moradores 

Semana do Lixo Zero 
mobiliza grupos em Caçapava

ços de povos tradicionais 
com migrantes que vieram 
de outros estados é que 
pode fazer com que Uba-
tuba seja sempre melhor”, 
afirmou. A prefeita saudou 
todos os presentes e desta-
cou sua felicidade com o 
aniversário de 384 anos, 
saudando em especial aos 
profissionais da Educa-
ção: “Temos um trabalho 
muito sério a fazer que é 
transmitir nosso conheci-
mento a respeito da cidade 
de Ubatuba, uma cidade 
maravilhosa, com mais 
de 80% de mata preserva-
da, que tem as melhores 
praias, cachoeiras e rios e 
é o ouro do Litoral, uma 
cidade sem igual, e ainda 
com a riqueza de toda a 
comunidade tradicional – 
indígenas, quilombolas e 
caiçaras – e de migrantes 
que vieram de todas as 
partes do Brasil”, elogiou.
A prefeita fez um balanço 
dos 10 meses de traba-
lho, com destaque para o 
pagamento das contas, a 
ampliação da arrecadação 
e os avanços para o servi-
dor: “Nosso governo tem 
trabalhado para valorizar 
o servidor público. Trou-
xemos conquistas como a 
licença-prêmio, resultado 
de projeto do Executivo 
aprovado pela Câmara, e 
também fizemos um plano 
para aqueles que continu-
am seus estudos e apresen-
tam porque valorizamos a 
Educação e queremos ver 
nossos servidores à frente 
dos trabalhos na cidade e 
atendendo a população da 

melhor forma possível”.
Outro destaque do perío-
do é a atração do Poupa-
tempo, que garantirá ainda 
mais serviços à população, 
bem como todos os esfor-
ços para ampliação do 
saneamento em Ubatuba, 
em parceria com a Sabesp. 
“Nosso objetivo é dobrar 
o número de ligações de 
esgoto.
 Isso é fundamental para 
proteger nosso patrimônio 
universal, que são a água 
e as matas. Tenho cobra-
do muito tanto de empre-
sas quanto da população 
que cuidem de Ubatuba, 
não joguem lixo na rua, 
não poluam nossas praias. 
Também não paramos ne-
nhuma obra, entregamos 
obras, como a da escola 
Professor Cursino, na Es-
tufa II”, afirmou.
Por fim, a prefeita lembrou 
que Ubatuba está entre as 
30 cidades paulistas fina-
listas da primeira edição 
do Prêmio Band Cidades 
Excelentes, com pontua-
ção de 80 nas categorias 
Educação e Bem-Estar.
“Temos problemas de 
estrutura, mas não se es-
queçam que atrás de uma 
estrutura temos seres hu-
manos e profissionais que 
têm, sim, feito um bom 
trabalho”, finalizou. “Con-
to com oapoio de todos 
vocês, vereadores e popu-
lação para cuidar de Uba-
tuba e de todos”.
Acompanhe a cobertura da 
programação do aniversá-
rio de Ubatuba na página 
da Prefeitura de Ubatuba.

A programação de aniver-
sário de 384 anos de Uba-
tuba foi aberta oficialmente 
na manhã desta quinta-fei-
ra, 28 de outubro, com a 
cerimônia de hasteamento 
da bandeira do município 
no mastro da avenida Ipe-
roig, no Centro da cidade. 
A prefeita Flávia Pascoal 
ergueu a bandeira ao som 
dos hinos do Brasil e de 
Ubatuba, executados pelo 
grupo Retreta Maestro 
Pedrinho, da Associação 
Banda Lira Padre Anchie-
ta. A cerimônia foi acom-
panhada pela população e 
por diversas autoridades 
públicas municipais entre 
vereadores, membros do 
secretariado e os presiden-
tes da Comtur e do Fundo 
Social de Solidariedade. 
As forças de segurança 
estiveram representadas 
pelo capitão Guilherme 
Alves de Aquino, coman-
dante da 3ª Companhia da 
Polícia Militar e pelo te-
nente Danilo Pisaneschi, 
comandante do pelotão do 
Grupamento de Bombei-
ros Marítimos (GBMar) e 
do tenente Carlos Magon, 
comandante do pelotão da 
Polícia Ambiental. Tam-
bém estiveram presentes 
membros da Guarda Mi-
rim de Ubatuba.
O vereador Jorge Ribei-
ro, presidente da Câmara 
Municipal, abriu a cerimô-
nia parabenizando todo o 
povo de Ubatuba e, em es-
pecial, os servidores públi-
cos em seu dia, celebrado 
também em 28 de outubro: 
“A união e soma de esfor-

Hasteamento da 
bandeira de 

Ubatuba abre 
programação dos 

384 anos do
 município
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ci destacou que, “a educa-
ção e conscientização am-
biental aliado ao incentivo 
às práticas mais sustentá-
veis são um dos objetivos 
da nossa gestão. Ilhabela 
merece uma política am-
biental séria e eficaz no 
cuidado responsável com 
nosso meio ambiente”.
Semana Lixo Zero
A ação de hoje (27/10) in-
tegra também a programa-
ção da Semana Municipal 
do Lixo Zero, que é reali-
zada neste mês de Outu-
bro, instituída oficialmen-
te no calendário ambiental 
por meio da lei 1308/2018, 
no objetivo de incentivar 
o consumo consciente a 
redução, reutilização e re-
ciclagem dos resíduos só-
lidos, bem como diversas 
ações sobre o tema.
Como parte da programa-
ção, na última sexta-feira 
(22/10, os colaboradores 
do Aterro Municipal par-
ticiparam de uma palestra 
com a Tatiana Araújo, da 
Flow Sustentável – parcei-
ra da Poiato Recicla, sobre 
o Lixo Zero e reciclagem 
de bitucas na cidade.
Programa “Ilhabela Sem 
Bitucas”
O programa “Ilhabela Sem 
Bitucas”, que conta com 
apoio da Prefeitura de Ilha-
bela e tem parcerias das 
empresas Poiato Recicla 
e Flow Sustentável, existe 

Você sabia que, desde 
2018, já foram coletadas 
mais de 2 milhões de bitu-
cas de cigarro em Ilhabela? 
E isso é só parte do projeto 
“Ilhabela Sem Bitucas”, 
que busca conscientizar a 
população sobre o descar-
te correto das bitucas.
Na manhã desta quarta-
-feira (27/10), o secretá-
rio de Meio Ambiente de 
Ilhabela, Xico Graziano e 
representantes da Poiato 
Recicla, deram mais um 
passo para o programa e 
fizeram a instalação do 
primeiro Ponto de Entre-
ga Voluntária de Bitucas 
(PEV) do Brasil.
Xico Graziano comemo-
rou a ação, afirmando que, 
“mais uma vez, Ilhabela é 
exemplo de política am-
biental responsável. Você 
cidadão, junte suas bitucas 
e faça sua entrega voluntá-
ria”.
O PEV foi instalado na 
sede do Aterro Municipal, 
localizado na Água Bran-
ca e será o primeiro ponto 
para que os fumantes resi-
dentes em Ilhabela possam 
levar suas bitucas e fazer 
o descarte correto. Ao le-
var as bitucas para o PEV, 
o munícipe ganhará um 
brinde ambiental, como 
recompensa. Futuramente, 
serão instalados novos PE-
V”s na cidade.
O prefeito Toninho Coluc-

em Ilhabela desde 2018 e 
conta com 141 pontos de 
coletas de bitucas. As cai-
xas coletoras e totem com 
cinzeiros de bambu estão 
localizados nas praias, 
pontos de ônibus, Prefei-
tura, unidades básicas de 
saúde, hospital municipal 
e principais pontos turísti-
cos da cidade.
Mensalmente a empresa 
Poiato Recicla realiza a 
coleta de bitucas e enca-
minha para a sua usina de 
reciclagem, localizada em 
Votorantim. Neste local as 
bitucas recebem um trata-
mento, baseado numa tec-
nologia desenvolvida pela 
UnB, para retirar todas as 
substâncias tóxicas. 
O resultado desse proces-
so é uma massa celulósica, 
sem nenhuma toxicidade, 
usada para fazer papel 
artesanal.  Esta massa é 
entregue para a Associa-
ção de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Ilhabela 
(APAE) e aos artesãos lo-
cais, que produzem mate-
riais, gerando mais renda.
De acordo com dados da 
Poiato, desde 2018 já fo-
ram coletadas mais de 2 
milhões de bitucas de ci-
garro em Ilhabela, o que 
deixou de contaminar mais 
de 1 milhão de litros de 
água, pois a cada 2 bitucas 
em 1 litro de água, equiva-
le a 1 litro de esgoto.

Na Semana do Lixo 
Zero, Prefeitura de 

Ilhabela realiza 
bota-fora no Bonete

como os funcionários da 
Prefeitura de Ilhabela tam-
bém auxiliaram na coleta.
O bota-fora tem como 
objetivo permitir que os 
resíduos tenham uma des-
tinação ambientalmente 
adequada. Estes materiais, 
caso forem descartados de 
forma inadequada no meio 
ambiente, podem ser leva-
dos pelas águas e arrasta-
dos para o oceano, gerando 
grave impacto ambiental 
ao ambiente marinho e sua 
fauna, além de contaminar 
o meio ambiente.
A proposta da Secretaria 
Municipal de Meio Am-
biente será ampliada e a 

A Prefeitura de Ilhabela 
realizou nesta quarta-fei-
ra (27/10), mais um bota-
-fora, que retirou resíduos 
volumosos, na Praia do 
Bonete, comunidade tradi-
cional da cidade.
A iniciativa faz parte da 
Semana do Lixo Zero, pro-
movida pela Prefeitura de 
Ilhabela, por meio da Se-
cretaria de Meio Ambiente 
e contou com a parceria 
da Bonança Transportes 
Marítimos, que fez, de 
forma voluntária, o trans-
porte por mar, dos resídu-
os inservíveis presentes na 
comunidade do Bonete. 
A comunidade local, bem 

ação terá como objetivo 
levar o bota-fora para ou-
tras comunidades tradicio-
nais da cidade.
Semana do Lixo Zero
Neste mês de outubro, a 
Prefeitura de Ilhabela já 
realizou diversas ações 
voltadas à Semana Muni-
cipal do Lixo Zero, pro-
movida no mês de outubro 
e instituída oficialmente 
no calendário ambiental 
por meio da lei 1308/2018, 
no objetivo de incentivar 
o consumo consciente a 
redução, reutilização e re-
ciclagem dos resíduos só-
lidos, bem como diversas 
ações sobre o tema.

Em projeto pioneiro, 
Prefeitura de 

Ilhabela instala o 
primeiro Ponto de 

Entrega Voluntária de 
Bitucas do Brasil

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 

Em novembro, Ilhabela volta a realizar 
a tradicional corrida de Canoa Caiçara 

“Seu Américo”
no (2 Remos). Após a pro-
va será realizada a prova 
Infantil. Para se inscrever, 
o interessado deve compa-
recer no local de largada, 
com meia hora de antece-
dência. Os três melhores 
colocados de cada cate-
goria recebem troféus e 
os campeões de cada ca-
tegoria ganham uma cesta 
básica. Todos os partici-
pantes recebem medalha 

de participação.A prova é 
uma homenagem ao co-
nhecido pescador caiçara 
da praia de Santa Tereza, 
Américo Rafael de Souza, 
conhecido como grande 
incentivador das tradições 
locais. A Corrida de Canoa 
Caiçara “Seu Américo” é 
promovida pela Prefeitura 
de Ilhabela, por meio da 
Secretaria de Esporte, La-
zer e Recreação.

 A tradicional “Corrida de 
Canoa Caiçara” volta a 
ser realizada em Ilhabela, 
desta vez no dia 7 de no-
vembro, às 10h, com lar-
gada em frente ao Parque 
Fazenda Engenho D’Água 
e chegada na Praia de San-
ta Tereza.
A competição será aberta 
para as categorias Típica 
(1, 2 e 3 Remos), Regata 
(1, 2 e 3 remos) e Femini-


