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A Secretaria de Saúde de Tremembé convidar todos 
para participarem da palestra “OUTUBRO ROSA : 

NÃO DEIXE PARA DEPOIS!”

Ministrada pela Dra. 
Aline Neres (mastolo-
gista), no próximo dia 
21 de outubro, às 17h, 
no Centro de Eventos.
 21 de outubro
 17h00 Centro de 
Eventos Para cuidar 
ainda mais da saúde 
das mulheres da nossa 
cidade, a Prefeitura de 
Tremembé está reali-
zando diversas ações 
na CAMPANHA OU-

TUBRO ROSA, como 
a palestra de conscien-
tização e troca de in-
formações, realização 
de exames na carreta 
da mamografia, aten-
dimentos para exames 
preventivos (papani-
colau) no Centro de 
Saúde e nas ESFS.  “O 
objetivo principal é 
alertar as mulheres e a 
sociedade sobre a im-
portância da prevenção 

e do diagnóstico preco-
ce do câncer de mama 
e mais recentemente 
sobre o câncer de colo 
do útero. Fica aqui meu 
convite para que todos 
participem da palestra 
com a Dra. Aline Ne-
res que trará informa-
ções super importantes 
relacionadas a saúde 
da mulher” convida a 
Secretária de Saúde, 
Vanelle Camillo.

Edição de outubro do projeto “Prosa sobre Folias de 
Reis” será realizada no dia 29

Realizado sempre no 
terceiro sábado de cada 
mês, excepcionalmen-
te em outubro o projeto 
“Prosa sobre Folia de 
Reis – História, Feste-
jos e Tradição” acon-
tecerá no último sába-
do, dia 29, às 9h30. O 
local do encontro é o 
mesmo, a Estação Fer-
roviária (Av. Cel. Al-
cântara, 385, Centro). 
A entrada é gratuita.
O projeto reúne de-
votos, simpatizantes, 
integrantes de grupos 
locais e regionais, estu-
diosos e nomes da cul-
tura popular para um 

intercâmbio de ideias 
e conhecimentos sobre 
as Folias de Reis. A 
curadoria é da produ-
tora cultural Talits Do-
mingos. O projeto tem 
o apoio da Prefeitura 
de Caçapava, por meio 
da Secretaria de Cultu-
ra, Esporte e Lazer.
O bate-papo será con-
duzido pelo mediador 
Pierre Neto e o tema 
será “Musicalidade”. 
Todos os grupos, con-
vidados, mediadores, 
fotógrafos e colabora-
dores participam vo-
luntariamente dos en-
contros e atividades.

Serviço:
Projeto “Prosa sobre 
Folias de Reis – His-
tória, Festejos e Tradi-
ção”.
Sábado, dia 29 de ou-
tubro, às 9h30
Local: Centro de In-
formações Turísticas 
– Estação Ferroviária - 
Av. Coronel Alcântara, 
385 – Centro, Caçapa-
va/SP.
Curadoria de estudos: 
Talits Domingos (Folia 
de Francisco).
Mediação: Pierre Neto.
Certificado de partici-
pação.
Entrada gratuita.
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EXPEDIENTE

15-16-17 de outubro 2022 

Programação da 
campanha “Outubro 

Rosa” em São Luiz do 
Paraitinga

A Campanha Outubro 
Rosa é de fundamental 
importância para man-
ter a população bem 
informada quanto ao 
câncer de mama e cân-
cer do colo do útero e, 
principalmente, para 
Salvar Vidas! 
Especificamente o cân-
cer de mama é o que 
mais tem tirado a vida 
das mulheres de todo 
o mundo, mas, feliz-
mente, existem formas 
de conseguir detectá-lo 
precocemente!
É desta forma que as 
chances de cura au-
mentam consideravel-
mente!
Este ano a Secretaria 
Municipal de Saúde 
realizará a Campanha 
do Outubro Rosa en-
tre 15 a 31 de outubro 
para as mulheres que 
não realizaram o exa-
me de preventivo nos 
últimos dois anos, para 
realização da palpação 
das mamas e, se neces-
sário, encaminhamento 
para realização da ma-
mografia e do teste rá-
pido para sífilis.
Dia 15 - Sábado às 10h 

Praça Dr. Oswaldo 
Cruz - Zumba com Zin 
Paulinho  
Aberto ao Público.
De 17 a 21 - Segunda à 
Sexta - feira das 8h às 
12h e das 13h às 20h
ESF Oswaldo Cruz - 
Coleta de Preventivo, 
palpação das mamas.
Público: Mulheres que 
iniciaram a vida sexu-
al.
Demanda Livre
Dia 20 - Quinta - Feira 
das 9h às 11h30
ESF Catuçaba / Cen-
tro de Laser - Palestra: 
Prevenção ao Câncer 
de mama e colo do úte-
ro
ESF Catuçaba da 13h 
às 20h
Coleta de Preventivo, 
palpação das mamas.
Público: Mulheres que 
iniciaram a vida sexu-
al.
Demanda Livre
Dia 22 - Sábado das 8h 
às 12h e das 13h às 17h
ESF Oswaldo Cruz - 
Coleta de Preventivo, 
palpação das mamas.
Público: Mulheres que 
iniciaram a vida sexu-
al.

Demanda Livre
Dia 25 e 27 - Terça e 
Quinta - feira das 9h às 
18h
ESF Catuçaba - Coleta 
de Preventivo, palpa-
ção das mamas.
Público: Mulheres que 
iniciaram a vida sexu-
al.
Demanda Livre
Dia 26 - Quarta - feira 
das 16h às 20h
ESF Alvarenga - Cole-
ta de Preventivo, pal-
pação das mamas.
Público: Mulheres que 
iniciaram a vida sexu-
al.
Demanda Livre
Dia 27 - Quinta - Feira 
das 13h às 20h
ESF São Sebastião - 
Coleta de Preventivo, 
palpação das mamas.
Público: Mulheres que 
iniciaram a vida sexu-
al.
Demanda Livre
Dia 31 Segunda - Feira
8h às 10h
10h às 12h
14h às 15h30h
Biblioteca Municipal: 
Palestra: Prevenção ao 
Câncer de Mana e Colo 
do útero.
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Educação adquire materiais de 
inclusão para alunos 

acompanhados pelo NAI
A Prefeitura de Caça-
pava, por meio da Se-
cretaria de Educação, 
começou, esta semana, 
a distribuição de no-
vos materiais especiais 
adquiridos para aten-
dimento dos alunos 
acompanhados pelo 
Núcleo de Apoio à In-
clusão (NAI). 
Foram adquiridos 5 lu-
pas manuais; 5 lupas 
em régua; 
20 tesouras ergonômi-
cas Vai Vem; 5 teclados 
em braile; 1 pulseira 
imantada; 20 facilita-
dores de punho e pole-
gar; 5 globos terrestres 

adaptados em braille e 
5 lupas eletrônicas de 
baixa visão portátil. 
Os materiais direcio-
nados para alunos com 
baixa acuidade visual 
(baixa visão) foram en-
tregues esta semana às 
escolas. Já as tesouras 
adaptadas, adaptado-
res de punho e pulseira 
imantada serão entre-
gues para uso nas salas 
de AEE 
(Atendimento Edu-
cacional Especiali-
zado), nos próximos 
dias e acompanhado 
pela equipe do NAI. 
O investimento nos 

materiais inclusivos 
soma um total de R$ 
21.400,00 e vem ao 
encontro da meta da 
Educação de garantir a 
acessibilidade e igual-
dade de todos os alu-
nos aos conteúdos apli-
cados em sala de aula.
Em julho deste ano, o 
Município de Caçapa-
va adquiriu 10 unida-
des de óculos equipa-
dos com dispositivo de 
ativação por voz para 
garantir a inclusão de 
alunos com deficiência 
visual e dislexia grave, 
num valor total de R$ 
149.000,00

Prefeitura realiza 
vacinação 

antirrábica terça-feira 
(20) no Pinus do 

Iriguassu
A Prefeitura de Caça-
pava, por meio da Se-
cretaria de Saúde/Vi-
gilância em Zoonoses, 
realiza na próxima ter-
ça-feira, 18 de outubro, 
a vacinação antirrábica 
para cães e gatos, no 
bairro Pinus do Iri-
guassu, na escola esta-
dual Professora Lucia-
na Damas Bezerra, das 
8h às 11h30, ou até o 
término das doses.
Podem ser vacinados 
cães e gatos a partir 
dos três meses de ida-

de, inclusive animais 
que tenham passado 
por castração recente.
A Vigilância em Zoo-
noses recomenda que 
os cães sejam condu-
zidos por pessoas com 
idade e porte adequa-
dos para o manejo do 
animal. Importante 
também que o animal 
esteja usando colei-
ra e guia. No caso de 
cães bravos ou mor-
dedores, de qualquer 
raça, devem utilizar 
focinheira apropriada. 

Já os gatos devem ser 
transportados em cai-
xas apropriadas e em 
segurança.A vacinação 
antirrábica é contínua, 
acontecendo uma vez 
por mês em regiões di-
ferentes do município. 
O cronograma das pró-
ximas datas é o seguin-
te: 15/11
Nova Caçapava – Qua-
dra de Esportes
8h às 11h30
13/12
Piedade - Praça
8h às 11h30

Feira do Produtor Ruralde São 
Luiz do Paraitinga

Conheça e prestigie 
a Feira do Produtor 
Rural de São Luiz do 
Paraitinga, aqui você 
encontra produtos de 
qualidade, com mui-
ta variedade e frescos, 
direto do produtor para 
você e sua família!
A feira é uma opção 
saudável, acessível e 
que acontece todos 
os sábados das 06h às 
13h, na rua ao lado do 
Mercado Municipal. 
Aguardamos sua visi-
ta!

Longboard: 1º
 Perequê-Açu Log 

Festival acontece dia 15

A praia do Perequê-A-
çu será sede de um dos 
eventos de longboard 
mais aguardados da ci-
dade: o 1º Perequê-A-
çu Log Festival. 
A disputa acontece 
neste sábado, dia 15 
de outubro, a partir das 
7h.
A competição da mo-
dalidade, promovida 

pela Associação Uba-
tuba de Surf (AUS) e 
com apoio da Prefei-
tura Municipal, deve-
rá reunir cerca de 70 
atletas, incluindo os 
campeões brasileiros, 
Jefson Silva e Carlos 
Bahia. 
O torneio contará com 
as seguintes categorias: 
Open masculino, Open 

feminino, 40+ , 50+ e 
Surf adaptado. Segun-
do a organização, os 
interessados podem se 
inscrever para partici-
par por meio da conta 
no Instagram @surf-
treinolong_ubt . As 
vagas são limitadas e o 
valor da inscrição é R$ 
100,00 (para todas as 
categorias).
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Caçapava receberá projeto 
Brincando na Praça neste 

domingo (16)

No domingo, dia 16 
de outubro, Caçapava 
receberá as atividades 
do projeto Brincando 
na Praça, na Praça da 
Bandeira, das 10h00 às 
17h00.
O evento será total-
mente gratuito e des-
tinado a toda a famí-
lia com atividades de 
lazer, recreação e es-

portes, com vôlei, bas-
quete, futebol, tênis, 
peteca, aula de zum-
ba, jogos de tabuleiro, 
cama elástica, damas 
gigantes, além de aferi-
ção de pressão arterial.
O Brincando na Praça 
é realizado por meio 
do Ministério da Ci-
dadania, e conta com 
a execução da RMC 

Esportes, incentivo da 
Ecopistas e apoio da 
Prefeitura de Caçapa-
va, por meio da Secre-
taria de Cultura, Espor-
te e Lazer – Divisão de 
Esporte. Esta a terceira 
vez que o município 
recebe o projeto, que já 
foi apresentado em Ca-
çapava Velha e Nova 
Caçapava.

Formatura do curso de Robótica 
acontece neste sábado com 

certificação de 183 alunos da 
rede pública do município

Neste sábado, 15 de ou-
tubro, 183 alunos da rede 
pública de ensino do mu-
nicípio participarão da 
cerimônia de Formatura 
do Curso de Robótica do 
Sesi. O evento acontece-
rá em dois horários, às 
8h30 e às 10h30, dividin-
do os participantes em 
dois grupos.
As 8h30, participarão os 
alunos e familiares das 
escolas Zélia de Cas-
tro Marques; Durvalina 
Costa da Silva; Daphne 
César Guidella e Raif 
Mafuz. E às 10h30, será 
o grupo formado pelos 
alunos das escolas Her-
mengarda Rodrigues 
Braga, Edmir Viana de 
Moura e Fernando Pan-
taleão. O evento contará 
com a presença da Secre-
tária de Educação, Pre-
feita Municipal e gesto-
res do SESI.O Programa 

de Robótica do SESI visa 
promover cursos de ini-
ciação em programação, 
automação e princípios 
da robótica, atendendo à 
necessidade contemporâ-
nea e imperativa de am-
pliar o desenvolvimento 
da aprendizagem nas 
seguintes competências: 
Pensamento científico, 
crítico e criativo; pensa-
mento computacional; 
resolução de situação-
-problema; cultura maker 
e projetos de autoria; tra-
balho em equipe (colabo-
ração, respeito, empatia 
etc.). O Curso de Robóti-
ca é um programa educa-
cional da Rede SESI-SP 
sem fins lucrativos, que 
está sendo ofertado para 
as crianças e adolescen-
tes de escolas públicas 
gratuitamente a fim de 
levar o conceito da ini-
ciação e princípios da 

robótica, potencializando 
desta forma o desenvol-
vimento da criatividade, 
investigação e pesquisa 
nas crianças e adolescen-
tes em idade escolar.
O curso possui 40 horas, 
sendo dividido em dois 
momentos: Um presen-
cial com carga horária de 
22h30 e outro EAD com 
carga horária de 17h30, 
que tem sido realizada na 
própria escola para suprir 
as necessidades tecnoló-
gicas da comunidade.
Os alunos que participam 
do curso são indicados 
pelas escolas e o crité-
rio de seleção leva em 
conta a condição socio-
econômica. Outras 180 
crianças das escolas Zé-
lia Madureira; Lindolpho 
Machado; Maria Pinho 
e Pereira Bueno seguem 
realizando o curso até o 
final deste ano.


