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Cras São Gonçalo de 
Taubaté realiza passeata 

sobre autoestima e 
violência contra a mulher

A Secretaria de Desen-
volvimento Inclusão 
Social (SEDIS), através 
do Centro de Referên-
cia e Assistência Social 
(CRAS) São Gonçalo, re-
alizará nesta quinta-feira, 
dia 27 de outubro, uma 
passeata pela conscien-
tização sobre autoestima 

e violência contra as mu-
lheres a partir das 10h.A 
iniciativa será realizada 
no entorno do CRAS e 
contará com a participa-
ção de profissionais do 
Centro de Referência Es-
pecializado de Assistên-
cia Social (CREAS) II.
Além da passeata, pro-

fissionais do CRAS e 
CREAS estarão em ten-
das montadas na praça, 
ao lado do equipamento, 
para orientarem os parti-
cipantes sobre a temáti-
ca da ação.O CRAS São 
Gonçalo fica na Rua Ca-
milo Gomes Quintanilha, 
nº 60.

Prefeitura de Caçapava 
entrega Certidão de 

Regularidade Fundiária 
para 1º loteamento de 
REURB Específico do 

município
A Prefeitura de Caçapa-
va, por meio da Secretaria 
de Planejamento e Meio 
Ambiente, entrega nesta 
quarta-feira (26), a 1ª Cer-
tidão de Regularidade Fun-
diária dentro do programa 
REURB – E (Regularização 
Fundiária Urbana de Inte-
resse Especifico). O empre-
endimento regularizado foi 
o núcleo Associação Recre-
ativa Centro de Voo a Vela 
Ipuã. Diferente do Reurb 
Social, nesse caso, todo o 
processo de regularização 
fica por conta do empreen-
dedor, que dá entrada com 
o pedido junto à Secretaria, 
apresentando a documenta-
ção necessária, como a lis-
tagem de ocupantes e proje-
tos de engenharia.
O processo passa pela 
avaliação da comissão de 
regularização e, caso o lo-
teamento esteja em acordo 
com as exigências legais, 

a comissão aprova a emis-
são da certidão. O custeio 
de todo o processo fica por 
conta do empreendedor, 
que também é o respon-
sável pela entrada em car-
tório com o pedido para a 
emissão das matrículas que 
serão entregues posterior-
mente aos condôminos.
Este também é o primeiro 
loteamento a se consolidar 
como “Condomínio de Lo-
tes”, nos termos do artigo 
58 da Lei nº. 13.465/17, o 
que significa que na práti-
ca todos os encargos com 
infraestrutura, iluminação 
dentro do loteamento não 
é de responsabilidade da 
Prefeitura, mas sim do lote-
ador. Ao todo, o loteamento 
engloba 172 lotes conso-
lidados numa área total de 
963.383.313 m².
A Associação Recreativa 
Centro de Voo a Vela Ipuã 
– ARCVV Ipuã é uma orga-

nização sem fins lucrativos, 
voltada à prática do aero-
desporto por meio do voo 
em planadores. Idealizada 
no final da década de 70, 
com mais de quarenta anos 
de atividades no município 
de Caçapava, é administra-
da de forma não remune-
rada por sócios voluntários 
que integram a diretoria, 
possuindo cerca de 120 as-
sociados e gera 20 empre-
gos diretos. A partir da ati-
vidade desportiva, o núcleo 
foi se formando de maneira 
espontânea com cháca-
ras ao redor da pista, sem, 
contudo, passar por um 
processo regulamentar de 
loteamento. Com o advento 
da Lei Federal 13.465/2019 
e da Lei Complementar 
333/2019 o núcleo pôde ter 
sua área regularizada pelo 
processo de REURB-E, tor-
nando-se um condomínio 
de lotes (chácaras).
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AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO 26/2022 - A Prefeitura Muni-
cipal de Potim, no uso de suas atribuições legais, torna público a convocação dos candi-
datos classificados no Concurso Público 01/2019 -  CARGO: ENFERMEIRO ESTRATÉ-
GIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ELAINE CRISTINA ROMANO DA COSTA - INSCRIÇÃO 
34.534 - 13ª COLOCADA. A relação de classificados na integra e demais informações 
estão disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Potim – www.potim.sp.gov.br. Os 
candidatos aprovados serão também convocados por correspondência conforme o dis-
posto no item 10.15 do Edital. Os candidatos aprovados deverão comparecer a Diretoria 
de Gestão de Recursos Humanos no dia 08 de novembro de 2022 às 09:00 horas mu-
nido dos documentos e exames médicos exigidos no item 10.14 do Edital do Concurso 
Público 01/2019. O não comparecimento no dia e hora marcada será interpretado como 
desistência da vaga e na chamada de outro(a) candidato(a) aprovado(a) obedecida a 
ordem de classificação. Potim, 27 de Outubro de 2022.  Erica Soler Santos de Oliveira 
- Prefeita Municipal

 

 

EEDDIITTAALL  

  

                                                                                                                      PPeelloo  pprreesseennttee,,  aa  PPrreeffeeiittuurraa  MMuunniicciippaall  ddee  PPoottiimm,  nos termos 
do artigo 8º da Lei Municipal Nº 935/2017, vem NNOOTTIIFFIICCAARR  RROONNNNII  FFEERRNNAANNDDEESS  para 
que no prazo máximo e improrrogável de 10 dias, proceda à limpeza do terreno, LLOOCCAALLIIZZAADDOO  
ÀÀ  RRUUAA  DDAASS  MMAARRGGAARRIIDDAASS,,  NN°°  115566..  BBAAIIRRRROO::  MMIIGGUUEELL  VVIIEEIIRRAA  sob pena de aplicação de 
multa.  

LLeeii  NN°°  993355//22001177 

AArrtt..  11ºº  --  Todos os terrenos baldios deverão ser 
convenientemente conservados pelos senhores proprietários ou 
possuidores no que diz respeito a limpeza dos mesmos através 
do uso de capinação ou de outros meios adequados. 

AArrtt..  33ºº  - Para efeitos desta Lei, entende-se por limpeza de 
terrenos:  

II  – A capinagem mecânica e/ou roçagem do mato 
eventualmente crescido no terreno 

IIII  – Remoção de detritos, entulhos e lixos que estejam 
depositados no terreno baldio.  

                                            Parágrafo único: Fica proibido o uso de herbicidas ou qualquer 
emprego de fogo como forma de limpeza na vegetação, lixo, ou de quaisquer detritos e objetos, nos 
imóveis edificados e não edificados. 
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Pinda realiza projeto de 
poemas com alunos do 

CMEI ‘Dona Maria 
Benedita Cabral San 

Martin’

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por 
meio da Secretaria de 
Educação, realiza no 
CMEI ‘Dona Maria 
Benedita Cabral San 
Martin’, localizado no 
bairro do Feital, des-
de o início do ano, o 
projeto ‘Poemas das 
coisas simples’ com 
o universo de Mário 
Quintana e outros au-
tores, com os alunos do 
berçario ao Pré I, com 
o objetivo de oferecer 
um ambiente para for-
mar bons leitores.
No CMEI, foi orga-

nizada em uma das 
salas da escola, uma 
pequena biblioteca 
com livros de autores 
variados, voltados para 
a faixa etária a qual a 
unidade atende. Assim, 
as crianças podem ter 
acesso à boa literatura 
e dispor de uma for-
mação cultural que ali-
menta a imaginação, a 
criatividade e desperta 
o prazer pela leitura, 
proporcionando, des-
de cedo, a apreciação 
do momento de sentar 
para ouvir e ler histó-
rias como as de Ruth 

Rocha ou poemas de 
Mário Quintana, des-
pertando já na infância 
a curiosidade pelo co-
nhecimento, cada vez 
mais variado e seletivo
“O contato com diver-
sas obras literárias é 
uma fonte muito rica 
para o desenvolvi-
mento da oralidade, do 
cognitivo e do social 
da criança desde bem 
pequena, preparando-a 
para o processo de al-
fabetização, mais tar-
de”, disse a secretária 
de Educação, Luciana 
Ferreira.

Programação da Semana 
Lixo Zero segue com 

palestras nesta 
quarta-feira (26) em 

Caçapava

A Semana Lixo Zero 
continua com progra-
mação nesta quarta-
-feira (26) aberta ao 
público. 
Além das atividades 
com as crianças da 
rede municipal de en-
sino, que acontece no 
Parque da Moçota, à 
noite, serão ofertadas 
palestras e oficinas 
gratuitas para a popu-
lação de todas as ida-

des, conforme segue:
Às 19h40, haverá pa-
lestra sob o tema: “De-
sign Regenerativo na 
Criação de um Mundo 
Lixo Zero”, por Michel 
Bottan, do Sítio Des-
perto. 
A palestra será realiza-
da na Igreja da Cidade. 
(Avenida da Saudade, 
55 – Jardim Campo 
Grande).
Já às 20h10, está pro-

gramada a palestra/ 
oficina: “Utilização da 
fibra de bananeira em 
utensílios”, por Vilma 
Ochosko, do Sítio Des-
perto. Para essa ativi-
dade, as vagas serão 
limitadas a 20 pessoas 
e há a necessidade de 
inscrição pelo número 
(12) 99762-4486 (com 
Ana Castro). A ativida-
de também acontecerá 
na Igreja da Cidade.
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Novo edital de inscrições para vagas em 
escolas municipais de educação infantil de 

Tremembé
A Secretaria de Edu-
cação informa aos in-
teressados que estão 
abertas novas inscri-
ções para as vagas nas 
creches e escolas mu-
nicipais de educação 
infantil de Tremembé 
para o ano letivo de 
2023.As inscrições se-
rão realizadas no pe-
ríodo de 8 a 10 de no-
vembro.

Ilhabela já recebe velejadores 
para a 10ª Copa Brasil de Vela

Ilhabela, a Capital Na-
cional da Vela, já começa 
a receber os velejado-
res que disputarão a 10ª 
Copa Brasil de Vela, que 
terá sua abertura nesta 
quarta-feira, 26 de ou-
tubro, às 11h, na Escola 
de Vela de Ilhabela “Lars 
Grael”. As regatas irão 
até o dia 29 de outubro.
O evento terá a presença 
de velejadores de todo 
o território nacional em 
disputas de classes olím-
picas, da Vela Jovem e 
algumas classes convi-
dadas como Optimist, 
Dingue e Tempo. A com-
petição é organizada pela 
Prefeitura de Ilhabela, 
Confederação Brasileira 
de Vela e Federação de 
Vela do Estado de São 
Paulo.
“A Capital Nacional da 
Vela está de portas aber-
tas para os jovens vele-
jadores que disputarão 

a Copa Brasil de Vela. 
Estou confiante que será 
uma ótima competição e 
desejo bons ventos a to-
dos os iatistas”, destaca o 
Prefeito de Ilhabela, To-
ninho Colucci.
A Copa Brasil de Vela 
reunirá as classes Snipe, 
ILCA 4, Dingue, Tempo, 
Windsurf, Fórmula Foil, 
Finn, iQFOiL (Masculi-
no e Feminino), ILCA 6 
(Masculino e Feminino), 
420 Aberto e Feminino e 
29er (Masculino e Femi-
nino). Um dos destaques 
também será a participa-
ção de embarcações de 
Optimist, classe convida-
da para esta edição.
Um dos destaques do 
evento é que esta edição 
será realizada com a cer-
tificação de Evento Neu-
tro de Carbono, do IBDN 
– Instituto Brasileiro 
de Defesa da Natureza. 
Para reforçar a ação, a 

Prefeitura de Ilhabela 
disponibilizará duas big 
bags para a coleta de to-
dos os resíduos plásticos 
gerados durante as com-
petições, que serão desti-
nados ao novo Centro de 
Triagem Nega Malu.
Regatas virtuais – Pa-
ralela à competição no 
mar, a 10ª Copa Brasil de 
Vela terá sua edição vir-
tual, com premiação em 
dinheiro e transmissão da 
final ao vivo. A competi-
ção será válida pela 11ª 
etapa do Ranking Brasil 
Virtual Regatta e será 
realizada de 25 a 27 de 
outubro, tendo a grande 
final, no dia 27 de outu-
bro, sendo transmitida ao 
vivo pelo Youtube, no ca-
nal /virtualregattabrasil. 
Para se inscrever e obter 
mais informações, o in-
teressado deve acessar o 
site www.virtualregatta-
brasil.com.br.

Núcleo Jardim Santa Tereza de Taubaté 
realiza oficina de panetone

A Prefeitura de Taubaté, 
através da Secretaria de De-
senvolvimento e Inclusão 
Social (SEDIS), realiza na 
próxima quarta-feira, dia 26 
de outubro, uma oficina de 
panetone no Núcleo Jardim 
Santa Tereza. As vagas são 
limitadas.
O equipamento é vinculado 
ao Centro de Referência e 
Assistência Social (CRAS) 
Cecap e nesta segunda-
-feira, dia 24 de outubro, a 
atividade foi desenvolvida 
com a primeira turma de 
participantes.
A oficina também foi reali-
zada no CRAS Cecap, nos 
dias 18 e 20 de outubro, de 
forma gratuita, pelo mo-
nitor de ofício – padeiro e 

confeiteiro, Sílvio Rodrigo 
da Silva.
As aulas são direcionadas 
a usuários do equipamento 
maiores de 16 anos, refe-
renciados e residentes no 
território do CRAS Cecap, 
sem exigência de escolari-
dade mínima.
A iniciativa teve como 
objetivo oferecer novos 
conhecimentos aos partici-
pantes, para que eles pos-
sam aproveitar as festas de 
final de ano e ter uma renda 
extra, estimulando assim a 
geração de renda. A ação 
também busca promover a 
proteção social básica e o 
fortalecimento das relações.
O Centro de Referência 
e Assistência Social atua 

como porta de entrada do 
Sistema Único de Assistên-
cia Social (SUAS), sendo 
responsável pela organiza-
ção e oferta de serviços da 
Proteção Social Básica nas 
áreas de vulnerabilidade e 
risco social. O equipamento 
presta atendimento básico 
para famílias que se encon-
tram em situação de vulne-
rabilidade social, a fim de 
fortalecer a função proteti-
va, prevenindo rupturas de 
seus vínculos, promovendo 
acesso e usufruto aos direi-
tos e contribuindo na me-
lhora da qualidade de vida.
O Núcleo do CRAS fica na 
Rua Antônio da Silva Lobo, 
nº 1.360, Jardim Santa Te-
reza.


