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Ilhabela se prepara para a maior 
temporada de navios de cruzeiro 

dos últimos dez anos
A expectativa é que a 
cidade receba cerca de 
70 escalas durante a 
temporada
A Prefeitura de Ilhabe-
la se prepara para rece-
ber a maior temporada 
de navios cruzeiro dos 
últimos dez anos. Com 
início no dia 31 de ou-
tubro, até o momento, 
estão confirmadas 67 
escalas.
O arquipélago é um 
destino consolidado 
neste segmento e nes-
ta temporada, de outu-
bro de 2022 a abril de 
2023, mais de 200 mil 
visitantes terão a opor-
tunidade de desembar-
car e consumir na ci-
dade. A projeção é que 
sejam injetados cerca 
de R$ 100 milhões na 
economia local em 
restaurantes, bares, ca-
fés, passeios turísticos, 
contratação de guias 
de turismo, serviços de 
transfer, táxi, compra 
de souvenires, artesa-
natos e roupas, fomen-
tando toda a economia 
local.
O Prefeito de Ilhabe-
la, Toninho Colucci, 
destaca que o cenário 

é bem positivo e fruto 
do trabalho da Admi-
nistração Municipal, 
que inclui a participa-
ção na Seatrade Crui-
se Global, a feira mais 
importante do setor e 
importantes e produ-
tivas reuniões com as 
companhias de navios. 
“Nesta temporada, 
Ilhabela irá receber 14 
navios diferentes, de 
oito armadoras, totali-
zando até o momento 
67 escalas. Sabemos 
que se trata de um seg-
mento importante para 
nossa economia, por 
isso o trabalho focado, 
que já promete bons 
resultados em 2022 e 
2023”. A Associação 
Brasileira de Cruzeiros 
Marítimos (Clia Bra-
sil) estima que a tem-
porada de cruzeiros 
2022/2023 será a maior 
dos últimos dez anos, 
sendo que Ilhabela está 
bem posicionada neste 
cenário.
De acordo com a en-
tidade, a demanda 
reprimida deve se re-
verter em vendas, e 
consequentemente, em 
número de passagei-

ros, o que é bom para 
Ilhabela. Segundo o 
estudo da FGV, feito a 
pedido da Clia Brasil, 
o gasto médio por pas-
sageiro em terra é de 
R$ 605,90, o que per-
mite projetar a injeção 
dos cerca de R$ 100 
milhões na economia 
local.
A Secretária de De-
senvolvimento Econô-
mico e do Turismo de 
Ilhabela, Luciane Lei-
te, pondera que o Bra-
sil vive um bom mo-
mento no segmento de 
cruzeiros marítimos e 
que o município se pre-
parou para aproveitar 
o melhor deste cená-
rio. “Além do trabalho 
junto às companhias, 
temos uma ótima infra-
estrutura para receber 
os passageiros, quali-
ficamos os prestadores 
de serviços e cuidamos 
de nossos atrativos”.
A lista completa com a 
escala dos navios cru-
zeiros em Ilhabela para 
a temporada 2022/2023 
está disponível no site 
oficial da Prefeitura de 
Ilhabela – www.ilhabe-
la.sp.gov.br.

Taubaté sofre com danos 
causados pela chuva

A Defesa Civil de 
Taubaté atendeu nes-
sa última quarta-feira 
(28) ocorrências de 
deslizamento de terra 
e queda de muros. Os 
danos foram causados 
pelo avanço das chu-
vas recentes na cidade.
Parte da avenida São 
Pedro, no sentido CA-
VEX, precisou ser 
interditada após ser 
atingida por um des-
moronamento de terra 
que obstruiu a pas-
sagem de pedestres e 

ofereceu riscos aos ve-
ículos que trafegavam 
pelo local. Os agentes 
da Defesa Civil reali-
zaram o contato com 
a Secretaria de Mo-
bilidade Urbana para 
melhor sinalização da 
área e, até o momento, 
não foi registrado ne-
nhum acidente envol-
vendo feridos.
Ainda nessa semana, 
as equipes da Defesa 
Civil atenderam uma 
nova ocorrência na 
Rua Imaculada Con-

ceição, onde o muro 
de um imóvel cedeu 
parcialmente após não 
suportar o impacto das 
chuvas. As equipes de 
trânsitos da SEMOB 
também foram aciona-
das para realizar a sina-
lização da via.
Já no bairro Vila Costa, 
as equipes prestaram 
atendimento a outra 
ocorrência de queda 
de muro em um galpão 
sem atividade comer-
cial. Niguém ficou fe-
rido.

Em Taubaté, curso popular 
Monteiro Lobato oferece intensivão 

gratuito para o ENEM
A concorrência para a en-
trada nas universidades 
do país é grande e quem 
mais enfrenta dificulda-
des nesse processo são os 
jovens que têm um me-
nor acesso a uma educa-
ção de qualidade. Com o 
propósito de reduzir essa 
desigualdade, o proje-
to de extensão Cursinho 
Popular Monteiro Lobato 
(CPML) retoma, neste 
segundo semestre, um 
intensivão gratuito com 
foco nos conteúdos do 
ENEM.
As inscrições para o in-
tensivão começarão no 

dia 3 de outubro e se 
encerrarão no dia 4 de 
novembro ou quando as 
55 vagas disponíveis fo-
rem preenchidas. Serão 
priorizados os alunos da 
rede pública de ensino de 
Taubaté.As aulas serão 
presenciais, de segunda 
a sexta-feira, das 14h às 
17h30, no Campus Bom 
Conselho. O curso terá 
duração de duas sema-
nas, entre os dias 7 e 11 
de novembro e os dias 14 
e 18 de novembro.
Guilherme Andrey Vic-
tor se tornou aluno do 
CPML no início deste 

ano e irá participar do 
Intensivão para o ENEM 
em novembro. “Eu tenho 
grandes expectativas para 
o curso, principalmente 
para me ajudar a relem-
brar de alguns conteú-
dos”, declarou. O CPML 
foi criado em 2020 e já 
beneficiou mais de 300 
jovens estudantes. Du-
rante a pandemia, o curso 
realizou atividades onli-
ne e, neste ano, retomou 
as atividades presenciais. 
Para mais informações, 
acesse o site do Cursinho 
Popular Monteiro Lobato 
ou o perfil do instagram.
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EXPEDIENTE

01-02-03 de outubro 2022 

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2022 – No dia 30 de 
setembro de 2022, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a au-
toridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de 
Potim/SP, resolve HOMOLOGAR o item do Pregão Eletrônico Nº 052/2022, referente ao 
objeto: Registro de Preços para Futura e Eventual Prestação de Serviços de Sonorização 
de Divulgação de Notícias e Anúncios em Carro de Som, a empresa: LUIS CLAUDIO 
JANUÁRIO 18390283867, com valor total de R$ 55.800,00. Fica a empresa convocada a 
assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

Aviso de Deserção de Licitação - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a Deser-
ção da Tomada de Preços Nº 010/2022 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO E REPAROS NOS SANITÁRIOS DA EMEF 
JUDITH DE SIQUEIRA WEBER, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES 
DO EDITAL E SEUS ANEXOS. Sessão realizada no dia 30/09/2022 às 10h00min. Bruno 
C. F. Abreu – Presidente da Comissão de Licitação e Avaliação.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2022 – No dia 30 
de setembro de 2022, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 
autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal 
de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR o item do Pregão Eletrônico Nº 036/2022, referente 
ao objeto: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Emissão de Laudos 
de Exames de Eletrocardiograma com Fornecimento de Equipamento em Comodato, a 
empresa: CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA, com valor total de R$ 
22.800,00. Fica a empresa convocada a assinar o Contrato no prazo de 05 dias úteis a 
partir desta publicação.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público a abertura de Lici-
tação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 053/2022. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFOR-
ME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL. Data para recebimento 
de proposta: das 08h00min do dia 01/10/2022, até as 08h00min do dia 13/10/2022; data 
da abertura de propostas: das 08h00min às 09h00min do dia 13/10/2022; data de início 
da sessão pública: às 09h00min do dia 13/10/2022, horário de Brasília/DF, local www.bnc.
org.br “acesso identificado no link - licitações”. O Edital na íntegra poderá ser consultado 
aos interessados no site supracitado. Demais informações através do telefone (12) 3112-
9200.
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 A carreta da
 mamografia já 

está em 
Tremembé

A Prefeitura de Tremembé 
prepara uma ação especial 
para a saúde das mulheres 
tremembeenses, como mar-
co das atividades da campa-
nha Outubro Rosa na cida-
de. Com apoio do programa 
estadual “Mulheres de Pei-
to”, a cidade vai receber 
a Carreta da Mamografia 
desde a próxima terça-feira, 
04, até o dia 15 de outubro, 
e a estimativa é de realizar 
até 500 exames de mamo-
grafia no período. 
A Carreta da Mamografia 
JÁ CHEGOU e vai iniciar 
suas atividades às 8h do 
dia 04 de outubro, com a 
realização de exames de 
mamografias gratuitos para 
a população, facilitando o 
acesso aos procedimentos 
de prevenção ao câncer de 
mama. A ação especial se-
guirá até o dia 15 e o veí-
culo estará estacionado na 

Praça Geraldo Costa, junto 
a Estação Ferroviária. 
Neste programa serão rea-
lizados aproximadamente 
500 procedimentos, e Tre-
membé deve se aproximar 
da marca de 2 MIL EXA-
MES DE MAMOGRAFIA 
realizadas em 2022, prati-
camente zerando a fila de 
espera no município. 
 “A Prefeitura de Tremembé 
tem investido muito na saú-
de de qualidade para a nos-
sa população. Somente em 
2022 já foram realizadas 
mais de 1.200 exames de 
mamografias em Tremem-
bé”, explica a Secretária de 
Saúde, Vanélle Camilo. 
CONFIRA COMO SERÃO 
OS ATENDIMENTOS:
Para realizar a mamografia, 
as mulheres devem retirar 
uma senha no local, pois o 
atendimento será por de-
manda e a ordem de chega-

da ao local, no mesmo dia.
LOCAL: PRAÇA GERAL-
DO COSTA (ESTAÇÃO)
INÍCIO: TERÇA-FEIRA, 
04 DE OUTUBRO
Horários:
 SEGUNDA A SEXTA
Das 08h às 17h
 50 senhas (dia) 
SÁBADOS
Das 08h às 12h
  25 senhas (dia)
Mulheres com idade entre 
35 e 49 anos, e com 70 anos 
ou mais, devem levar car-
tão SUS, RG, comprovante 
de residência e pedido do 
exame, que poderá ser so-
licitado junto à enfermeira 
responsável pela unidade 
básica de saúde.
 Já as mulheres com idade 
entre 50 e 69 anos, devem 
apresentar apenas o RG, 
comprovante de residência 
e cartão SUS, sem a neces-
sidade de encaminhamento.

 Cartões de 
estacionamento para 
pessoas com TEA já 

podem ser Solicitados 
e impressos através 

do site

A Prefeitura de Taubaté, 
através da Secretaria de 
Mobilidade Urbana (SE-
MOB), informa que já é 
possível solicitar e impri-
mir os cartões de estaciona-
mento para vaga especial de 
pessoas com Transtorno do 
Espectro Autista (TEA) to-
talmente online, através do 
site da Prefeitura.
Para solicitar o cartão é 
necessário acessar a pá-
gina principal do site da 

Prefeitura, ir até a área de 
“Acesso Rápido”, clicar 
no botão “Protocolo onli-
ne”, escolher novamente a 
opção “Protocolos” e fazer 
o cadastro. Ao se cadastrar 
é necessário escolher o as-
sunto “cartão de estaciona-
mento para Autista (Trans-
torno do Espectro Autista)” 
que está na área da Secreta-
ria de Mobilidade Urbana.
Para solicitar o cartão é ne-
cessário preencher e enviar 

uma cópia em anexo do RG 
ou CNH; comprovante de 
endereço em nome do re-
querente, emitido há no má-
ximo três meses; e do laudo 
médico. Após preencher as 
informações solicitadas e 
anexar todos os documen-
tos exigidos, caso esteja 
tudo certo com o cadastro, o 
cartão será enviado através 
do e-mail informado após 
dois dias úteis e já poderá 
ser impresso.
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 Festival da Primavera terá shows e 
variedade gastronômica no Ribeirão 

Grande

Após sete anos, a Prefeitura 
de Pindamonhangaba vol-
tará a realizar o Festival da 
Primavera. Este ano a festa 
será no campo de futebol do 
restaurante do Edmundo, 
no Ribeirão Grande, nos 
dias 7, 8 e 9 de outubro.
A programação inclui vá-
rios shows de artistas regio-
nais e outros consagrados 
no cenário nacional, como 
o cantor Gabriel Sater – um 
dos protagonistas da novela 
Pantanal.
Além de música, o Festi-
val terá mais de 20 opções 
de restaurantes, oferecendo 
pratos típicos, bebidas, do-
ces, porções, estande com 
equipe do Novo Turismo 
promovendo a cidade e do 
Fundo Social de Solidarie-
dade, com projeto ArteEn-
canto comercializando pro-
dutos artesanais.
Uma das novidades esse 
ano é a utilização de wi-fi 
em toda a área da festa. O 
local possui torres da rede 
Pinda Livre – oferecendo 
internet de graça por meio 
do programa Pinda Cidade 
Inteligente. “Além da rede 
de wi-fi livre que existe no 
local, haverá internet wi-fi 
para os comerciantes uti-
lizarem para máquinas de 
cartão de crédito e débito. 

Mais uma inovação da Pre-
feitura para oferecer tecno-
logia a todos e gerar facili-
dades para comerciantes e 
para população, promoven-
do o setor comercial e de 
turismo”, disse o secretário 
de Tecnologia, Inovação e 
Projetos, Danilo Velloso.
A realização do evento é 
da Secretaria de Cultura e 
Turismo, equipe do Novo 
Turismo, e do Fundo Social 
de Solidariedade, Secretaria 
de Governo e Serviços Pú-
blicos, com apoio do depar-
tamento de Comunicação, 
Secretaria de Tecnologia, 
Inovação e Projetos, Secre-
taria de Desenvolvimento 
Econômico, e do Conselho 
de Turismo de Pindamo-
nhangaba.
O evento terá entrada gra-
tuita, entretanto serão co-
brados R$ 20,00 de esta-
cionamento para carro e 
R$ 10,00 para moto. Uma 
empresa especializada será 
responsável pelo estacio-
namento, que terá parte da 
renda revertida para o Fun-
do Social de Solidariedade.
A equipe da Secretaria de 
Cultura e Turismo está tra-
balhando nos últimos deta-
lhes do evento. “Além do 
pessoal do Novo Turismo, 
temos o time da Cultura, 

dando suporte com os ar-
tistas locais, Fundo Social, 
equipe de manutenção, elé-
trica, Comunicação, tecno-
logia, todos dando o supor-
te necessário para fazermos 
uma grande para a cidade”, 
disse o secretário adjunto 
de Cultura e Turismo, Ri-
cardo Flores.
Dentre as atrações do even-
to estão show com Thalis & 
Wellington, Gabriel Sater, 
Caio César e Diego, além 
de quarteto caipira, bandas 
e várias duplas.
Programação completa
07 de outubro, sexta:
- 19h: Banda Dallas
- 21h: Talis & Welinton
08 de outubro, sábado:
- 12h: André e Andresa
- 14h: Ademar Ribeiro
- 16h: Rodrigues Neto
- 18h: César Barbosa
- 19h: Bruno e Hiago
- 21h: Gabriel Sater
09 de outubro, domingo:
- 9h: Missa
- 10h: O Rodopio do Saci
- 12h: Quarteto Caipira
- 14h: Duo Moda de Rock 
(Ricardo Vignini & Zé Hel-
der)
- 15h: Amandha Lima
- 16h: Josias Magrim
- 18h: “Zé Moreno e Banda 
Radiola”
- 21h: Caio César e Diego

Outubro Rosa terá 
mutirão de exames e 

campanhas de 
conscientização

Outubro Rosa terá mutirão 
de exames e campanhas de 
conscientização
A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Saúde, promove, a partir 
da próxima semana, o Ou-
tubro Rosa, mês de cons-
cientização sobre o câncer 
de mama. O objetivo da 
campanha é compartilhar 
informações sobre a doença 
e proporcionar mais acesso 
aos serviços de diagnóstico 
e de tratamento, contribuin-
do para a redução da mor-
talidade.
Em Caçapava, a maioria 
das ações acontece nas uni-
dades de atenção básica. 
As  primeiras serão nos dias 
3 e 4 de outubro, nos ESF 
(Estratégia Saúde da Fa-
mília) de Caçapava Velha, 
da Vila Menino Jesus e de 
Santa Luzia, respectiva-
mente, onde haverá mutirão 
de exames citopatológicos 
(preventivos), orientação às 
mulheres e recebimento de 
solicitação para realização 
de mamografias.
A programação completa é 
a seguinte:
Unidade de Saúde
Data
Horário
Ações
ESF Caçapava Velha
Toda segunda-feira
8h às 17h
Realização de exame cito-
patológico do colo do útero, 
solicitação de mamografia e 
orientações.
ESF Vila Menino Jesus
Toda segunda-feira
8h às 17h
Realização de exame cito-
patológico do colo do útero, 
solicitação de mamografia e 
orientações.
ESF Santa Luzia
4/10
8h às 17h

Realização de exame cito-
patológico do colo do útero, 
solicitação de mamografia e 
orientações.
ESF Vila Paraíso
Toda terça-feira
8h às 17h
Realização de exame cito-
patológico do colo do útero, 
solicitação de mamografia e 
orientações.
ESF Vila Prudente
Toda terça-feira
8h às 17h
Realização de exame cito-
patológico do colo do útero, 
solicitação de mamografia e 
orientações.
UBS Esperança
Toda terça-feria
8h às 17h
Realização de exame cito-
patológico do colo do útero, 
solicitação de mamografia e 
orientações.
UBS Centro
6/10
8h às 17h
Realização de exame cito-
patológico do colo do útero, 
solicitação de mamografia,  
orientações.
ESF Jardim Caçapava
6/10
14h30
Realização de exame cito-
patológico do colo do útero, 
solicitação de mamografia, 
palestra e orientações.
ESF Piedade
11/10
8h às 17h
Realização de exame cito-
patológico do colo do útero, 
solicitação de mamografia, 
palestra e orientações.
ESF Jardim Rafael
13/10
8h às 17h
Realização de exame cito-
patológico do colo do útero, 
solicitação de mamografia, 
palestra e orientações.
ESF Maria Elmira
28/10

14h
Realização de exame cito-
patológico do colo do útero, 
solicitação de mamografia e 
orientações.
ESF Tataúba
16/10
8h às 17h
Realização de exame cito-
patológico do colo do útero, 
solicitação de mamografia e 
orientações.
ESF Vila Santos
17/10 a 21/10
8h às 17h
Realização de exame cito-
patológico do colo do útero, 
solicitação de mamografia,  
orientações.
ESF Pinus do Iriguassu
18/10
10h
Realização de exame cito-
patológico do colo do útero, 
solicitação de mamografia e 
orientações.
ESF Eldorado
19/10
14h30
Palestra e realização de 
exame citopatológico do 
colo do útero, solicitação de 
mamografia
ESF Nova Caçapava
19/10
8h às 17h
Realização de exame cito-
patológico do colo do útero, 
solicitação de mamografia e 
orientações.
ESF Vera Cruz
19/10
8h e 13h
Realização de exame cito-
patológico do colo do útero, 
solicitação de mamografia, 
palestra e orientações.
ESF Vila Santos
20/10
8h
Palestra
UBS Esperança
20/10
8h30
Palestra
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Prefeitura de 
Pinda realiza 

projeto contra 
trabalho 
infantil

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Assistência 
Social - Departamento de 
Proteção Social Especial, 
em parceria com a Secreta-
ria de Educação, realiza 
essa semana, os inícios dos 
trabalhos nas escolas, para 
falar sobre o PETI (Progra-
ma de Erradicação do Tra-
balho Infantil). O espetá-
culo “Voa Passarinho”, que 
está sendo apresentado aos 
pais e alunos, tem o objeti-
vo de tratar sobre o trabalho 
infantil de uma maneira 
mais lúdica, através da his-
tória de Maria, uma jovem 
mulher que não viu sua in-
fância passar, descobrindo 
que pode fazer diferente 
com sua filha. “O PETI é 
um conjunto de ações com 

o objetivo de retirar crian-
ças e adolescentes menores 
de 16 anos em situação de 
trabalho infantil, dando 
apoio e acompanhamento 
para crianças, adolescentes 
e suas famílias, assim esta-
mos promovendo várias 
ações em Pindamonhanga-
ba”, disse a diretora de 
Proteção Social Especial, 
Vania Maria Moreira Mi-
guel. Cronograma Projeto 
Voa Passarinho
26 de setembro
Realizada na Escola Prof. 
Maria Apparecida Camargo 
de Souza
Endereço: Estrada Munici-
pal Guaramirim, 170 - Ri-
beirão Grade
27 de setembro
Escola Dulce Pedrosa Ro-
meiro Guimarães

Endereço: Av: Dr. João Ri-
beiro, 131, Boa Vista
Diretor: Pedro Paulo Soares 
da Silva
Tel: (12) 3648-5882
Horário da apresentação: 
15h
28 de setembro
Escola Prof. Orlando Pires
Endereço: Rodovia DR 
Caio Gomes Figueiredo, 
5161 – Bonsucesso
Diretora: Daniela Martins 
Guaycuru de Carvalho 
Ubiera Tel: (12) 3648-2113
29 de setembro
Escola Prof. Maria Madu-
reira Salgado
Endereço: Estrada Carlos 
Giacomo Ângelo Massetti, 
500 – Cruz Pequena
Diretora: Luciana Penina 
Teixeira
Tel: (12) 3637-2772

Tremembé abre as inscrições para vagas 
nas creches e escolas municipais de 

educação infantil.
A Secretaria de Educa-
ção informa aos inte-
ressados que serão 
abertas as inscrições 
para as vagas nas cre-
ches e escolas muni-
cipais de educação 
infantil de Tremembé 
para o 
ano letivo de 2023.As 
inscrições serão reali-
zadas no período de 10 
a 14 de outubro.

Últimos dias para matrícula 
antecipada de alunos novos nas 
escolas municipais de educação 

infantil em Caçapava

A Secretaria de Educação 
de Caçapava informa que 
termina esta semana o pra-
zo para a realização de ma-
trículas antecipadas de alu-
nos novos para as escolas 
de Educação Infantil para o 
ano letivo de 2023. O prazo 
final é o dia 30 de setembro, 
próxima sexta-feira.
Para efetuar as inscrições 
ou matrículas, os pais ou 
responsáveis legais devem 
procurar a escola de Educa-
ção Infantil mais próxima 
de sua residência e apresen-
tar a documentação neces-
sária, conforme segue:
EMEIPI (Escolas Munici-
pais de Educação Infantil 
de  Período Integral): Cre-
ches (atendimento de crian-
ças de 3 meses a 3 anos) e 
EMEIPI 
Maria José de Siqueira Lara 
(atendimento de crianças de 
3 anos a 5 anos). Documen-
tos necessários para inscri-
ção (original e cópia):
1 – Certidão de nascimento 
ou RG da criança;
2 – Comprovante de renda 
de todos os membros da fa-

mília (que moram na casa), 
como holerite ou carteira de 
trabalho. No caso de autô-
nomos ou informais, decla-
ração de próprio punho, 
informando a atividade e o 
rendimento médio dos úl-
timos 6 meses, ou assinada 
pelo empregador com reco-
nhecimento de assinatura 
em cartório. Se estiver de-
sempregado, deve apresen-
tar carteira de trabalho. Se 
houver outras rendas como 
pensões, apresentar docu-
mento comprobatório;
3 – Comprovante de despe-
sas, como água, luz e alu-
guel;
4 – Comprovante de ende-
reço atualizado;
5 – CPF e RG dos responsá-
veis pela criança;
6 – Cartão SUS;
7 – Carteira de Vacinação 
Atualizada.
EMEI (Escolas Municipais 
de Educação Infantil): 
próxima a sua residência- 
(atendimento de crianças 2 
anos a 5 anos)
Inscrição - Crianças que 
completarão 2 ou 3 anos até 

o dia 31 de março de 2023*.
*A chamada para efetiva-
ção da matrícula no Mater-
nal e Infantil I nas EMEIs 
seguirá rigorosamente a or-
dem de inscrição, conforme 
a Lei Municipal 5618/2018.
Documentos necessários 
para inscrição no Maternal 
e Infantil I (original e có-
pia): 1 – Certidão de nasci-
mento ou RG da criança;
2 – Comprovante de ende-
reço atualizado.
Matrícula - Crianças que 
completarão 4 ou 5 até 31 
de março de 2023.
Documentos necessários 
para matrícula no Infantil II 
e III (original e cópia):
1 – Certidão de nascimento 
ou RG da criança;
2 – Comprovante de ende-
reço atualizado;
3 – Caderneta de vacinação 
atualizada;
4 – Cartão SUS;
5 – Uma foto ¾;
6 – RG e CPF dos responsá-
veis legais.
Mais informações podem 
ser obtidas nas escolas de 
Educação Infantil.
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Construção da etec ilhabela 
segue em ritmo acelerado

A construção da tão espera-
da Escola Técnica Estadual 
(ETEC) de Ilhabela segue 
em ritmo acelerado. Em 
fase de levantamento das 
estruturas, em breve a po-
pulação poderá usufruir de 
mais um aparelho de capa-
citação profissional e ensi-
no de qualidade.
A nova unidade de ensino 
está sendo construída na 
Barra Velha e deve oferecer 
cursos técnicos nas áreas 
de gastronomia, hotelaria 
e náutica, além de um hub 
de inovação e coworking. O 

investimento total da cons-
trução é de mais de R$ 11 
milhões. A construção da 
nova ETEC Ilhabela será 
feita pelo Consórcio Inova 
Mais, que venceu o proces-
so de licitação, na modali-
dade inédita na Prefeitura 
de Ilhabela, de “Regime 
Diferenciado de Contrata-
ção – RDC”, que traz mais 
agilidade ao processo lici-
tatório e que tem a transpa-
rência como principal pilar, 
além de entregar a escola 
totalmente equipada com 
móveis, computadores e 

equipamentos dos laborató-
rios.A implantação da uni-
dade em Ilhabela consta no 
Plano de Governo do Pre-
feito Toninho Colucci. “A 
ETEC será de fundamental 
importância para qualificar 
nossa população e prepa-
rá-los para o mercado de 
trabalho neste momento de 
retomada econômica”, des-
tacou o Prefeito de Ilhabela, 
Toninho Colucci, salientan-
do que já está sendo plane-
jada também a instalação de 
uma Faculdade de Hotelaria 
e Gastronomia.

Prefeitura entrega 
prédio revitalizado 

do SAE/CTA
A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Saúde, entrega na próxima 
segunda-feira, 3 de outubro, 
às 10h, o prédio revitaliza-
do do SAE/CTA (Serviço 
de Atendimento Especiali-
zado e Centro de Testagem 
e Aconselhamento). O es-
paço recebeu quatro novos 
banheiros, passou por pin-
tura e renovação do mobi-
liário.
Atualmente, o prédio conta 
com três consultórios, um 
almoxarifado, uma sala de 
enfermagem, uma sala de 

coordenação, uma de acon-
selhamento e uma de cole-
tas, além de um auditório 
construído para a capacita-
ção e educação permanente 
dos profissionais da saúde.
O SAE/CTA funciona das 
7h as 16h, ofertando aten-
dimento com infectologis-
ta, nutricionista, pediatria, 
hansenologia e tisiologia. 
948 pessoas portadoras de 
HIV, hepatites virais e ou-
tras IST’s são acompanha-
das pelo serviço.
O departamento funcio-
na como um braço da Vi-

gilância Epidemiológica, 
auxiliando no diagnóstico 
e rastreio de doenças infec-
to-contagiosas. É também o 
responsável pelo ambulató-
rio trans e organiza testes 
rápidos de HIV, hepatites B, 
hepatites C e sífilis em todo 
município, além de exames 
específicos tais como PPD, 
Genotipagem, PCR e CD4 
e Carga Viral. O SAE/CTA 
também acolhe pacientes de 
setores privados e realizam 
ações extra muro de testa-
gem rápida e palestras em 
escolas e indústrias.
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Campanha da 
poliomielite é 

prorrogada até 
31 de outubro

A campanha nacional de 
multivacinação e polio-
mielite foi prorrogada no-
vamente para até o dia 31 
de outubro. A medida foi 
necessária para tentar al-
cançar a meta do Ministério 
da Saúde de vacinar 95% 
das crianças de 1 a menores 
de 5 anos contra a pólio e 
atualizar a Caderneta de Va-
cinação de jovens menores 
de 15 anos, não vacinados 
ou com esquemas vacinais 

incompletos.
Desde o início da campanha 
em 8 de agosto, Ubatuba 
vacinou 3.222 crianças con-
tra a pólio, o que representa 
61,09% do público-alvo. A 
pólio é uma doença conta-
giosa aguda causada por um 
vírus e que pode provocar 
paralisia ou deixar sequelas 
relacionadas principalmen-
te à coordenação motora.
A Secretaria Municipal de 
Saúde ressalta que mais de 

2 mil crianças ainda não fo-
ram vacinadas contra a po-
liomielite na cidade e que 
pais ou responsáveis devem 
buscar pela imunização 
para aumentar a proteção 
contra a doença.
A vacinação está disponível 
em todas as Unidades Bási-
cas de Saúde de Ubatuba e 
os dias e horários das imu-
nizações em cada UBS po-
dem ser conferidos no site: 
www.ubatuba.sp.gov.br.

Tremembé recebe carreta para 
realizar até 500 mamografias 

entre 04 e 15 de outubro

A Prefeitura de Tremembé 
prepara uma ação especial 
para a saúde das mulheres 
tremembeenses, como mar-
co das atividades da campa-
nha Outubro Rosa na cida-
de. Com apoio do programa 
estadual “Mulheres de Pei-
to”, a cidade vai receber 
a Carreta da Mamografia 
desde a próxima terça-feira, 
04, até o dia 15 de outubro, 
e a estimativa é de realizar 
até 500 exames de mamo-
grafia no período. 
A Carreta da Mamografia 
vai iniciar suas atividades 
às 8h do dia 04 de outubro, 
com a realização de exames 
de mamografias gratuitos 
para a população, facili-
tando o acesso aos proce-
dimentos de prevenção ao 
câncer de mama. A ação 
especial seguirá até o dia 15 
e o veículo estará estaciona-
do na Praça Geraldo Costa, 
junto a Estação Ferroviária. 
Neste programa serão rea-

lizados aproximadamente 
500 procedimentos, e Tre-
membé deve se aproximar 
da marca de 2 MIL EXA-
MES DE MAMOGRAFIA 
realizadas em 2022, pratica-
mente zerando a fila de es-
pera no município.  “A Pre-
feitura de Tremembé tem 
investido muito na saúde de 
qualidade para a nossa po-
pulação. Somente em 2022 
já foram realizadas mais de 
50 cirurgias de vasectomia 
para o planejamento fami-
liar. Até o momento, as ma-
mografias já ultrapassam a 
marca de 1.200 realizadas. 
Quanto aos exames labora-
toriais, já realizamos mais 
de 14 mil, além de 118 mil 
consultas médicas”, expli-
ca a Secretária de Saúde, 
Vanélle Camilo. 
CONFIRA COMO SERÃO 
OS ATENDIMENTOS:
Para realizar a mamografia, 
as mulheres devem retirar 
uma senha no local, pois o 

atendimento será por de-
manda e a ordem de chega-
da ao local, no mesmo dia.
LOCAL: PRAÇA GERAL-
DO COSTA (ESTAÇÃO)
INÍCIO: TERÇA-FEIRA, 
04 DE OUTUBRO
Horários:
SEGUNDA A SEXTA
Das 08h às 17h
 50 senhas (dia) 
 SÁBADOS
 Das 08h às 12h
25 senhas (dia)
Mulheres com idade entre 
35 e 49 anos, e com 70 anos 
ou mais, devem levar car-
tão SUS, RG, comprovante 
de residência e pedido do 
exame, que poderá ser so-
licitado junto à enfermeira 
responsável pela unidade 
básica de saúde.
 Já as mulheres com idade 
entre 50 e 69 anos, devem 
apresentar apenas o RG, 
comprovante de residência 
e cartão SUS, sem a neces-
sidade de encaminhamento.
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