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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 Secre-
taria 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 es-
tamos promovendo várias 
ações em Pindamonhan-
gaba”, 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

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 Edu-
cação 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): Creches 
(atendimento de crianças 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, de-
claração 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 Munici-
pais 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 nascimento 
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.

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

educação infantil.
A Secretaria de Edu-
cação informa aos in-
teressados que serão 
abertas as inscrições 
para as vagas nas cre-
ches e escolas munici-
pais de educação infan-
til de Tremembé para o 
ano letivo de 2023.As 
inscrições serão reali-
zadas no período de 10 
a 14 de outubro.
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EXPEDIENTE

28-29 de Setembro 2022 

PUBLICAÇÃO DE DISPENSA - A Prefeitura Municipal de Potim/SP, torna pú-
blica a Dispensa de Licitação Nº 258/2022 para Aquisição de Lâmpadas de Led 
1000W Fotovoltaicas (com garantia de 12 meses), para Instalação na Ponte 
Ministro Roberto Cardoso Alves, pelo valor total de R$ 15.600,00 (quinze mil 
e seiscentos reais), a empresa FRANSCIANE CRISTINA DE CARVALHO RO-
DEGHERI SOUZA 27549888825. CNPJ: 36.019.742/0001-06, nos termos do 
Artigo 24, Inciso II, da Lei Nº 8.666/93. Potim, 27 de setembro de 2022. Erica 
Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal.

Final do Campeonato 
de Futebol Amador da 

2ª Divisão de 
Caçapava foi 

realizada no fim de 
semana

O Estádio Municipal Satiro 
de Oliveira recebeu no últi-
mo dia 25 a final do Campe-
onato da 2ª Divisão de Fu-
tebol Amador de Caçapava, 
com partida entre Mascote 
da Vila e Piedade. A equipe 
Mascote da Vila foi a cam-

peã e venceu a competição 
com um placar de 3 x 0 con-
tra a Piedade.
O time Mascote venceu a 
disputa com dois gols do 
jogador Lucas e um gol do 
Roberto. Lucas foi também 
o artilheiro do campeonato 

com 21 gols.
O torneio é realizado pela 
Liga Caçapavense de Fute-
bol com o apoio da Divisão 
de Esportes da Prefeitura 
de Caçapava. A competição 
teve início em maio, com a 
participação de 13 equipes.
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7º festa do Doce e 
Queijo em 

Monteiro Lobato

Vem aí, uma programa-
ção saborosa e muito 
especial!!A 7º festa do 
Doce e Queijo em Mon-

teiro Lobato contará com 
uma gastronomia deli-
ciosa, feira de artesanato 
e muita música e dança!!

Acontecerá nos dias 15 
e 16 de outubro na Pra-
ça Deputado A. S. Cunha 
Bueno ( Praça de cima).

Defesa Civil de Ubatuba 
reforça alerta estadual de 
chuvas fortes e contínuas

A Defesa Civil de Ubatuba 
reforça o alerta estadual do 
órgão que prevê chuvas for-
tes e contínuas, seguidas de 
raios, ventos e granizo, no 
período que vai de quarta-
-feira, 28, até sábado, 1º de 
outubro.
Para o Litoral Norte, a quan-
tia prevista é de até 200 mm 
de chuva. Por isso, o órgão 
reforça que, principalmente 

moradores de área de risco, 
redobrem os cuidados e fi-
quem atentos a qualquer si-
nal de perigo, como trincas 
nas casas ou qualquer baru-
lho diferenciado.
Devido ao volume de água 
pluvial, o solo fica enchar-
cado – o que pode ocasio-
nar deslizamento de massa/ 
terra, causando danos em 
residências, além de de-

sabamentos, alagamentos, 
enchentes e ocorrências 
relacionadas a raios e ven-
tos. Em situações de ala-
gamento, a recomendação 
é não atravessar as áreas 
atingidas e nunca enfrentar 
enxurradas.
Em caso de situações como 
essas, a população pode 
acionar ajuda da Defesa Ci-
vil pelo telefone 199.

Defesa Civil alerta para previsão de 
mau tempo na região de Ilhabela

A Defesa Civil divulgou 
nesta terça-feira (27), que 
entre quarta-feira (28) e sá-
bado (1º/10), instabilidades 
geradas por uma frente fria 
podem provocar condições 
para chuva forte e volu-
mosa, seguida de raios e 

ventos nas regiões do Vale 
do Paraíba e Litoral Nor-
te. Como há previsão para 
acumulados de 72h eleva-
dos (200mm), ressalta-se 
a importância de atenção 
especial às áreas mais vul-
neráveis, pois há risco de 

deslizamentos, desabamen-
tos, alagamentos, enchentes 
e ocorrências relacionadas a 
raios e ventos.
Em caso de emergência, en-
tre em contato com a Defe-
sa Civil pelos telefones 199 
ou 3896-2802.
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Prefeitura oficializa 
doação de área para 

construção da Etec em 
Ubatuba

Após mais de dez anos de 
reivindicação, a manhã des-
ta ultima segunda-feira, 26, 
foi histórica para Ubatuba: 
a prefeita Flavia Pascoal 
esteve na sede do Centro 
Paula Souza (CPS) em São 
Paulo para oficializar a re-
gulamentação da escritura 
do terreno/ doação da área 
onde será construída a sede 
da unidade da Etec em Uba-
tuba.
Juntamente com a diretora 
superintendente do Centro 
Paula Souza, Laura Laganá, 
Flavia assinou a documen-
tação concedendo o terreno 
que tem 9.099 m² de área 
que fica no Jardim Caroli-
na. A Prefeitura também irá 
providenciar toda a parte 
técnica regulamentar para a 
execução da obra.
Na ocasião, a prefeita pôde 
conferir a planta do prédio, 
que contará com 5.842m² 
de área construída – uma 
construção estimada em R$ 
25 milhões. A doação do 
terreno é a única contrapar-
tida municipal exigida pelo 
Estado, pois a construção 
do prédio e demais despe-
sas serão responsabilidade 
da secretaria estadual de 
Educação.
O projeto prevê dois pavi-
mentos, com espaços como 
salas de aula interativas, 
refeitório, auditório, setor 
administrativo, banheiros, 
sala de reunião, área de 

convivência, laboratório 
de ciências, laboratório de 
internet, biblioteca, sala 
maker, ginásio com vestiá-
rio e arquibancadas e esta-
cionamento. É importante 
lembrar que todo o prédio 
é adaptado, viabilizando a 
acessibilidade de pessoas 
com deficiência.
“Vimos o projeto e é bem 
interessante, visando aten-
der o maior número possí-
vel de alunos e de jovens 
em Ubatuba. Estou muito 
feliz. Será mais uma Etec do 
Centro Paula Souza e, as-
sim, a gente está cumprindo 
a nossa missão de oferecer 
oportunidade de profissio-
nalização aos jovens do es-
tado de São Paulo. Ubatuba 
há tempos sonhava com 
uma escola técnica e a Flá-
via conseguiu viabilizar”, 
enalteceu Laura.
A prefeita Flavia relem-
brou o tempo em que era 
supervisora de ensino e já 
reivindicava a construção 
de uma unidade no muni-
cípio. “Agradeço por mais 
essa conquista, uma obra 
com dois pavimentos valo-
rizando os jovens e o ensino 
profissionalizante. Ubatuba 
foi vitoriosa para fazer esse 
prédio tão importante para 
a nossa cidade tão esperado 
pela população”, comemo-
rou.
A prefeita ainda destacou 
que se trata de “um projeto 

moderno e atualizado que 
vai colaborar muito com a 
qualificação da mão de obra 
local, capacitando profis-
sionais que vão contribuir 
com o desenvolvimento 
econômico do município”.
Mais sobre a Etec Ubatuba
Atualmente, a Etec Ubatu-
ba tem aproximadamente 
110 alunos matriculados 
na unidade, que funciona 
como classe descentraliza-
da da Etec de Caraguatatu-
ba, utilizando as instalações 
da Escola Municipal Padre 
José de Anchieta, no bairro 
Sumaré.
São oferecidos cursos téc-
nicos em Administração, 
Recursos Humanos I e II, 
Nutrição, Transações Imo-
biliárias e Turismo Recepti-
vo. Sem contar o período da 
pandemia, que infelizmente 
ocasionou a evasão de al-
guns alunos, a Etec Ubatu-
ba forma, duas turmas por 
semestre – uma média de 
140 alunos.Também parti-
ciparam do encontro a di-
retora de Divisão de Gestão 
Imobiliária do Centro Paula 
Souza, Elaine Costa, a di-
retora do Departamento de 
Patrimônio Imobiliário do 
Centro Paula Souza, Glauce 
Nakandakari, a diretora do 
Departamento de Engenha-
ria do Centro Paula Souza, 
Thatyane Fernandes e o 
Chefe de Governo da Pre-
feitura, Joaquim Vidal.

A Secretaria de Saúde de 
Tremembé, promove entre os 

dias 26 a 30 de 
setembro a semana especial 

da melhor idade, em 
comemoração ao dia do idoso 

(1 de outubro)

O Centro de Saúde e todas 
as ESFs estarão realizan-
do testes rápidos de Sífilis, 
HIV e Hepatite virais e o 
resultado é divulgado em 
aproximadamente 30 minu-
tos. A equipe de saúde tam-
bém estará aferindo a pres-
são arterial e verificando a 

glicemia dos idosos.
É fundamental mantermos a 
nossa saúde em dia, e nada 
melhor que estar saudável 
na melhor fase da vida!
Procure a unidade de saúde 
mais próxima e faça os tes-
tes. CENTRO DE SAÚDE
SEGUNDA, TERÇA, 

QUINTA E SEXTA
 08h00 às 12h00
 QUARTAS
 10h00 às 12h00
ESF´S - PROCURE O ESF 
DE REFERÊNCIA DO 
SEU BAIRRO 
SEGUNDA A SEXTA
08h00 às 11h00


