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New Creta 

Os funcionários da Gerdau, 
em Pindamonhangaba, rea-
lizaram uma paralisação na 
manhã desta quarta-feira (3). 
O protesto foi aprovado pelos 
trabalhadores, em assem-
bleia, após um grave acidente 
ocorrer nas dependências da 
fábrica.

De acordo com relato do 
Sindmetp (Sindicato dos Me-
talúrgicos de Pindamonhanga-
ba, Moreira César e Roseira), 
um cilindro de ar, de cinco 
metros de altura e alta pressão 
que abastece a prensa do setor 
de forjaria estourou. Com a 
explosão portas foram arre-
bentadas, assim como maqui-
nários e o telhado da empresa. 
Até mesmo um carro que 
estava no estacionamento so-
freu danos com os destroços. 
Apesar da destruição, ninguém 
se feriu. Por outro lado, o local 
é de grande movimentação de 
trabalhadores. Ainda de acor-
do com a categoria, minutos 
antes do incidente, diversas 
pessoas estavam no local.

Bruna Silva
Pindamonhangaba

“Foi um milagre. Estourou 
justamente no melhor mo-
mento possível. Por mais que 
tenham testes anuais, como 
um cilindro perigoso está há 
quarenta anos funcionando 
do mesmo jeito, com a mesma 
estrutura? Alguns trabalhado-
res relataram que os cilindros 
já estavam apresentando uma 
vibração diferente. Cobramos 
uma investigação rigorosa a 
respeito”, afirmou o presidente 
do sindicato, André Oliveira.

Até o fechamento desta 
matéria, a administração da 
empresa não se comunicou 
oficialmente com a categoria. 
Mas a hipótese levantada 
sobre a causa do acidente é 
que os parafusos que seguram 
a base do cilindro teriam se 
soltado e a queda causou o 
vazamento. O sindicato des-
tacou ainda que tem cobrado 
a empresa sobre meios de 
segurança, como a validade 
do cilindro, além do porque ele 
não possui válvula de escape.

O protesto cobrou ainda o 
pagamento dos adicionais de 
periculosidade e insalubridade 
aos trabalhadores do setor 
atingido pela explosão.

Após recuperação econômica, Cachoeira comemora 
R$ 5 milhões no Finisa e avança para nova estação
Prefeitura passa a contar com crédito junto à Caixa e aguarda SPU para recuperação de prédio histórico com R$ 18 milhões

Depois de assumir a Pre-
feitura de Cachoeira Paulista 
com a “herança” de uma dí-
vida de quase R$ 93 milhões 
da administração anterior, 
o prefeito Antônio Carlos 
Mineiro (MDB) começou a 
colher os frutos do saneamen-
to das contas públicas. Nesta 
semana, ele comemorou a in-
formação de que o Município 
possui crédito junto à Caixa 
Econômica Federal por meio 
do Finisa. Outra boa notícia 
é a aceleração do processo 
de recuperação da Estação 
Ferroviária, em projeto de R$ 
18 milhões.

O crédito com a Caixa, em 
R$ 5 milhões, se refere a valor 
disponível por meio do Finisa 
(Financiamento à Infraestru-
tura e Saneamento). O mon-
tante pode ser utilizado para 
obras de infraestrutura como 
pavimentação de ruas e ave-

Andréa Moroni
Cachoeira Paulista

nidas. “Essa é uma novidade 
para Cachoeira Paulista, ter 
um crédito desse, que tem ju-
ros muito baixos, com carên-
cia de 24 meses para pagar. 
Nós temos agora esse crédito, 
mas no momento ainda não 
vamos entregar projeto para 
utilizar o dinheiro”, destacou 
Mineiro, que mantém obras 
de recuperação de vias por 
meio de convênios com o 
Governo do Estado.

Estação – Já o projeto para 
restauração do prédio da Es-
tação Ferroviária conseguiu 
avançar na cidade.

O superintendente do Mi-
nistério de Planejamento, 
Orçamento e Gestão da SPU 
(Superintendência de Patri-
mônio da União Sérgio Matos) 
e os engenheiros Ulisses Terra 
e Alexandre Gontscharow 
estiveram na cidade, no mês 
passado, para acertar os de-
talhes da liberação de R$ 3 
milhões para o projeto e R$ 
15 milhões para a obra.

A expectativa do prefeito é 

de que até setembro o edital 
de licitação seja liberado. 
“Nós temos conversado mui-
to com o pessoal de Brasília 
e a licitação será feita pela 
União. Temos reunião, no dia 
17 de agosto, para tratar do 
projeto. Nós vamos começar 
o restauro primeiro na torre 
central e nas torres laterais. 
Nossa intenção é transformar 
o local em espaços público e 
cultural”, contou.

O chefe do Executivo aguar-
da uma nova reunião junto 
à SPU pata obter o parecer 
favorável ao início da execu-
ção do projeto no entorno do 
monumento.

Além de explorar o poten-
cial cultural e turístico do 
monumento, o atual projeto 
visa criar pontos comerciais e, 
até mesmo, transferir serviços 
da administração pública, 
como o gabinete do prefeito 
e outras pastas, para o prédio.

O Município busca parce-
rias privadas para a finalidade 
comercial da Estação.

Estação Ferroviária de Cachoeira Paulista, que passará por reforma de R$ 17 milhões; saindo do papel

Após acidente grave, trabalhadores 
da Gerdau fazem nova paralisação
Paralisação de três hora em protesto às condições de trabalho reuniu sindicalistas e trabalhadores

Reunião do prefeito Isael Domingues com representantes da Sabesp com foco em maior atendimento; empresa anuncia investimentos
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Lorena reajusta salários e benefícios dos agentes de Saúde

Dando continuidade ao 
plano de reforço do setor 
da Saúde na zona rural de 
Cruzeiro, a Prefeitura rei-
naugurou, no último fim de 
semana, a USF (Unidade de 
Saúde da Família) do bairro 
Brejetuba. O aparelho públi-
co foi o quarto reformado 
pelo Executivo neste ano na 
região rural.

Contando com as pre-
senças do prefeito Thales 
Gabriel Fonseca (PSD) e do 
vice-presidente da Câmara, 
Diego Miranda (PSD), a ceri-
mônia de reabertura da USF 
do Brejetuba foi realizada 
na manhã da última sexta-
-feira (29). 

Iniciada em abril, a refor-
ma foi promovida através de 
um investimento municipal 
de R$ 89 mil. Além da mo-
dernização de salas e con-
sultórios, o serviço consistiu 
na substituição dos sistemas 
elétrico e hidráulico do pré-
dio, nova pintura interna 
e externa, melhorias nos 
banheiros e implantação de 
novo mobiliário.

Em nota oficial, a secre-
taria de Saúde ressaltou 
que a unidade passou a 
contar com uma estrutura 
ainda mais adequada para 
oferecer diversos serviços 
às famílias do bairro rural, 
como: consultas médicas e 
de enfermagem, curativos, 
acompanhamento de ges-
tantes e de recém-nascidos, 
vacinação e distribuição de 
remédios, preservativos e 
contraceptivos.

A reinauguração da USF 
do Brejetuba foi a quarta 
realizada pelo Executivo na 
área rural em um intervalo 
de apenas 77 dias. Reforma-
das através de um investi-
mento municipal de R$ 197 

Da Redação
Lorena   

mil, as unidades de Saúde 
dos bairros Várzea Alegre, 
Entre Rios e Embaú Mirim 
foram reabertas entre 12 de 
maio e 15 de julho.

Fonseca avaliou como 

bem-sucedido o andamen-
to da execução do plano 
de reforço da estrutura 
do setor da Saúde na zona 
rural. “Nada como fechar a 
semana com mais uma USF 
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Hospital Frei Galvão encerra contrato por 
serviços do Pronto Socorro infantil em Guará
Administração justifica fechamento de unidade por desacordo com a Prefeitura; decisão é tomada 
praticamente uma semana após o PS Adulto deixar o complexo hospitalar para implantação na UPA

O Hospital Frei Galvão 
comunicou oficialmente o 
fechamento do Pronto So-
corro Materno Infantil em 
Guaratinguetá. O comunica-
do, feito por volta das 22h de 
quarta-feira (3), indicava o 
encerramento das atividades 
logo na manhã seguinte. O 
PS Infantil é referência para 
atendimentos públicos no 
município.

Por nota, a administração 
do hospital informou que 
a decisão foi tomada após 
desacordo com o Município. 
“O Hospital e Maternidade 
Frei Galvão informa que 
em função de não ter sido 
possível a formalização da 
continuidade dos serviços 
referentes ao Pronto Socorro 
Materno Infantil para com 
o Município, encerrará as 
atividades a partir das 7h 
do dia 4 de agosto”.

O hospital indicou ainda 
que orienta os pacientes 
para que procurem os ser-
viços referenciados pela 
secretaria de Saúde de Gua-
ratinguetá. A assistência 
a casos mais graves teria 
continuidade até as 12h. “Em 
se tratando de emergências, 
garantirá assistência até as 

Da Redação
Guaratinguetá

12h do dia referenciado”.
A decisão do Hospital Frei 

Galvão foi tomada pratica-
mente uma semana após o 
Pronto Socorro Adulto dei-
xar o complexo hospitalar da 
unidade. Com a inauguração 
da UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento), que concen-
trará os casos de urgência 
e emergência do município, 
o Hospital Frei Galvão per-
maneceu com atendimentos 
apenas no PS Infantil. A UPA 
será administrada pela Santa 
Casa. O Pronto Socorro Adul-
to tinha como administrador 
o Hospital Frei Galvão.

A Prefeitura de Guaratin-
guetá foi procurada pelo 
Jornal Atos e informou que 
uma equipe da secretaria 
de Saúde do município está 
no hospital garantido os 
atendimentos aos pacien-
tes, desde o início da ma-
nhã desta quarta-feira. A 
administração municipal 
informou ainda que não 
houve desassistência, já que 
os profissionais municipais 
estão na unidade, prestando 
atendimento às crianças.

Ainda de acordo com a 
Prefeitura, todas as medidas 
e providências estão sendo 
tomadas em esferas jurídicas 
para que não haja a interrup-
ção do atendimento materno 
e infantil.

Teste com resultado negativo para Covid-19; Piquete após realização de evento comemora o não aumento de casos da doença da cidade

Foto: Reprodução

sendo entregue em nossa 
tão querida zona rural. Nos-
sa meta é que a gente possa 
cada vez mais, qualificar e 
oferecer um atendimento 
humanizado e de qualidade 

aos nossos moradores. É 
bom lembrar que em breve 
será reinaugurado o posto 
do bairro Passa Vinte”. 

Viabilizada através de um 
investimento municipal de 

R$ 89 mil, a reforma da USF 
do Passa Vinte, última do 
pacote que abrange a zona 
rural, tem previsão para 
ser concluída até o fim de 
agosto.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

O Presidente da Entidade supra, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Estatuto, convoca todos os integrantes da categoria 
econômica por ela representada, para participarem da Assembleia Geral 
Extraordinária a ser realizada no dia 12 de agosto de 2022, às 10 horas, 
em sua sede social, nesta cidade, a fim de deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: 
  

1) Negociação Coletiva com as entidades representativas da categoria 
profissional dos comerciários em toda base representada por este 
sindicato na respectiva data-base; 
 

2) Negociação Coletiva com as entidades representativas das categorias 
profissionais diferenciadas nas respectivas datas-bases; 
 

3) Negociação Coletiva com a entidade representativa da categoria 
profissional dos empregados em entidades sindicais do comércio; 
  

4) Outorga de poderes ao Presidente da Entidade para negociar com as 
categorias profissionais acima elencadas; 
 

5) Discussão e aprovação de contribuição destinada ao custeio das 
negociações coletivas de trabalho. 
 

6) Discussão e aprovação da contribuição assistencial, prevista na alínea 
“e”, do artigo 513 da CLT, para o custeio do processo negocial e das 
atividades sindicais. 
 

Não havendo, na hora acima indicada, número legal de participantes para 
a instalação dos trabalhos em primeira convocação, a Assembleia Geral 
será realizada duas horas após, em segunda convocação, com o quorum 
legal.  
 

Lorena, 05 de agosto de 2022. 
 

Sindicato do Comércio Varejista de Lorena 
  

PREFEITURA DE LAVRINHAS
A Prefeitura Municipal de LAVRINHAS resolve expedir RETIFICAÇÃO ao Edital de 
Abertura de Inscrições do Concurso Público nº 001/2022. A versão integral do EDITAL DE 
ABERTURA DE INSCRIÇÕES – CONSOLIDADO e EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 1 estará 
disponível para consulta nos sites www.publiconsult.com.br e www.lavrinhas.sp.gov.br.                      
Lavrinhas, 04 de agosto de 2022. 

JOSÉ BENEDITO DA SILVA
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei no 8.666/93, 
a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO referente ao Processo no 348/2022SUP; 
6121/2022GPRO, com fundamento no art. 25, III, da lei supracitada, cujo objeto consiste 
na contratação do profissional do setor artístico intitulado Ivan Lins, cuja apresentação 
será realizada na Festa da Padroeira da Cidade, no dia 13 de agosto de 2022.
CONTRATADA: C2 PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI – CNPJ No. 10.668.213/0001-40
DATA DA ASSINATURA: 04/08/2022.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei no 8.666/93, 
a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO referente ao Processo no 350/2022SUP; 
6121/2022GPRO, com fundamento no art. 25, III, da lei supracitada, cujo objeto consiste 
na contratação da empresa responsável pela prestação de serviços artísticos do Grupo 
Requinte, cuja apresentação será realizada na Festa da Padroeira da Cidade, no dia 08 
de agosto de 2022. CONTRATADA: SONIA MARIA VIEIRA DOS SANTOS 92971539849 
– CNPJ No. 44.268.798/0001-22
DATA DA ASSINATURA: 04/08/2022.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO No 348/2022 SUP –6121/2022 GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação do profissional do setor artístico intitulado Ivan Lins, cuja
apresentação será realizada na Festa da Padroeira da Cidade, no dia 13 de agosto de 2022.
CONTRATADA: C2 PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI CNPJ no 10.668.213/0001-40
VALOR TOTAL: R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais). VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias.
DATA DA ASSINATURA: 04/08/2022

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO No 350/2022 SUP –6121/2022 GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação da empresa responsável pela prestação de serviços artísticos do 
Grupo Requinte, cuja apresentação será realizada na Festa da Padroeira da Cidade, no dia 
08 de agosto de 2022. CONTRATADA: SONIA MARIA VIEIRA DOS SANTOS 92971539849
CNPJ no 44.268.798/0001-22 VALOR TOTAL: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias.
DATA DA ASSINATURA: 04/08/2022.

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: EXTRATO DE CONTRATO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO,

PROC 349/22 SUP, PROC 6121/22GPRO.
O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO da publicação do Extrato de Contrato 
Inexigibilidade de Licitação do processo acima referido, onde lê-se: “OBJETO: ”, leia-se 
“OBJETO: Contratação de empresa responsável pela prestação dos serviços artísticos do 
cantor Sidney Magal, cuja apresentação será realizada na Festa da Padroeira da Cidade, 
no dia 15 de agosto de 2022”. O restante permanece inalterado.

PREFEITURA DE LORENA
Nota Julgamento de Habilitação:Tomada de Preço n°12/2022 - Proc. No 297/2022

O Município de Lorena-SP torna público o julgamento de Habilitação da TOMADA
DE PREÇO 12/2022 cujo objeto é a Contratação de empresa para PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA para CONSTRUÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE DE 
LORENA/SP. A Comissão de Licitação, juntamente com o apoio técnico e após análise dos
documentos apresentados pelos licitantes para o cumprimento aos requisitos de habilitação 
do Edital, decide que as empresas OSAKA CONSTRUTO EIRELI, CONSTRUTORA 
BRASFORT LTDA e MFVALE ENGENHARIA EIRELI EPP foram HABILITADAS e as 
empresas M.A. INDUSTRIAL CONSTRUÇÃO CIVIL E USINANAGEM, VITÓRIA & VITÓRIA 
CONSTRUÇÕES LTDA e MULTISERVICE CONSTRUÇÕES LTDA foram INABILITADAS.
Fica aberta o prazo para o cumprimento do disposto no artigo 43, III da Lei 8.666/93. O 
Processo encontra-se à disposição para vistas dos interessados no Prédio da Prefeitura 
de Lorena, na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida 
Capitão Messias Ribeiro, no 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, das 
09h00min às 17h00min.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO: 

PREGÃO ELETRÔNICO No 15/2022 – PROC. 243/2022
O Município de Lorena-SP torna público, considerando os trabalhos realizados para o 
atendimento da licitação acima referida, cujo objeto é o registro de preços para aquisição de 
materiais para sinalização viária do município de Lorena pelo período de 12 (doze) meses, 
o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e 
do objeto as seguintes: EMPRESA 1: MANORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS 
LTDA, CNPJ: 07.889.115/0001-28, vencedora dos lotes 01, 02, 06 e 07, no valor total de 
R$ 249.650,00 (Duzentos e Quarenta e Nove Mil e Seiscentos e Cinquenta Reais).
EMPRESA 2: JAIDSON MOREIRA SILVA LTDA EPP, CNPJ: 39.421.287/0001-69, vencedora 
dos lotes 03, 05 e 09, no valor total de R$ 105.000,00 (Cento e Cinco Mil Reais).
EMPRESA 3: SALE SERVICE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO 
VIÁRIA LTDA, CNPJ: 00.304.942/0001-63, vencedora dos lotes 04 e 08, no valor total 
de R$ 153.385,00 (Cento e Cinquenta e Três Mil e Trezentos e Oitenta e Cinco Reais).
EMPRESA 4: J. RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS 
AUTOMOTIVOS EIRELI EPP, CNPJ: 34.369.780/0001-63, vencedora do lote 09, no valor 
total de R$ 38.715,00 (Trinta e Oito Mil e Setecentos e Quinze Reais).

Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista 
AV. Coronel Domiciano, Nº 92 – Centro – Cachoeira Paulista – SP. 
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

PREGÃO N° 025/2022 
 

Tendo em vista o que dispõe a legislação vigente, e conforme consta dos autos 
deste processo, resolvo HOMOLOGAR o Pregão nº 025/2022 na seguinte 
conformidade: 
 
Itens: 1, 2 e 3 a empresa INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ: 
59.309.302/0001-99. 
 

Fica a empresa convocada dentro do prazo de 05 dias para assinatura da Ata 
de Registro de Preços. 
 

Cachoeira Paulista, 04 de agosto de 2022. 
 

ANTONIO CARLOS MINEIRO 
Prefeito Municipal 

PREFEITURA DE LORENA

Com vagas até domingo, 
Projeto Guri reúne histórias 
e oportunidades na região
Programa tem últimos dias para inscrição em cursos gratuitos 
de música na RMVale; participantes contam suas passagens 
com mudanças de vida e sonhos realizados por meio da ação

O programa de educação 
e inclusão sociocultural 
Projeto Guri, que oferece 
atividades gratuitas de mú-
sica destinadas a crianças 
e adolescentes de 6 a 18 
anos, está com inscrições 
abertas até o próximo do-
mingo (31). Ao todo, 1.376 
vagas foram disponibilizas 
em vinte cidades da RMVale 
(Região Metropolitana Vale 
do Paraíba e Litoral Norte).

Integrando em uma mes-
ma sala crianças e adoles-
centes de diferentes idades, 
gêneros e condições sociais, 
econômicas e físicas, o pro-
jeto também trabalha a 
igualdade de acesso entre 
os que sonham aprender a 
tocar algum instrumento, 
seguir uma carreira profis-
sional ou simplesmente bus-
cam conforto e propósito. 
“Além de me ocupar no dia 
a dia, eu aprendo algo que 
gosto muito. Me sinto como 
uma pessoa importante para 
o grupo e sempre tento dar 

Jessica Alves
RMVale

o meu melhor para assim 
incentivar outros alunos do 
Guri”, contou Brenda Rays-
sa, que faz parte do Grupo 
de Referência do coral em 
Lorena. 

“Muitas crianças que eu 
vejo estão conhecendo coi-
sas novas. Elas ficam encan-
tadas com aquilo, sentem 
vontade de se aprofundar 
e começar a tocar em luga-
res”, completou Rayssa.

Além do ensino musi-
cal, o projeto promove o 
acompanhamento social 
com o fortalecimento de 
vínculos familiares e da 
criação de redes de apoio 
no município, como socie-
dades socioeducativas e 
o ‘fazer musical coletivo’. 
Com essas premissas, o 
projeto Guri já mudou a 
realidade de muitos jovens, 
como contou a Carol Rosa, 
coordenadora do polo Guri 
Lorena. “Assim que iniciei 
meu cargo na cidade, tive 
meu carro roubado por um 
jovem. Eu e minha família 
encontramos o carro, o jo-
vem e sua família. Ele havia 
perdido o pai, sua mãe tinha 

de deixar os cinco filhos em 
casa para sustentá-los com 
salário mínimo”, lembrou. 
“Encaminhei o caso de-
les para o Cras (Centro de 
Referência de Assistência 
Social) e fiz um acordo com 
o jovem e sua mãe, de que se 
ele fizesse parte como aluno 
do Projeto Guri, não haveria 
um boletim de ocorrência e 
ele receberia uma segunda 
chance. Hoje ele tem 18 
anos, é jovem aprendiz e 
toca teclado na igreja”.

Desde sua fundação em 
1995, o Projeto Guri já aten-
deu em torno de um milhão 
de crianças e adolescentes 
em seus 384 polos de ensino 
no estado de São Paulo.

O impacto positivo de suas 
ações na sociedade cultiva 
nos envolvidos uma visão 
mais positiva sobre a rea-
lidade, como pontua Carol. 
“Mesmo sabendo de todas 
as dificuldades que a falta, 
muitas vezes de investimen-
to, de visibilidade da cultura 
e dos projetos musicais traz; 
ainda assim vale a pena, se 
não tivermos crença no bem 
que fazemos, nada mais vale 
a pena”.

Entre os cursos oferecidos 

pelo projeto estão as aulas 
de violino, viola, violoncelo, 
contrabaixo, teclado, piano, 
coral, iniciação musical, 
percussão, violão, clarinete, 
flauta transversal, saxofone, 
eufônio, trombone, trom-
pete, oficina de tecnologia 
musical.

Para se inscrever não é 
necessário ter experiência, 
conhecimento prévio, nem 
instrumento próprio, pois 
serão fornecidos aos par-
ticipantes. As matriculas 
devem ser feitas de forma 
presencial nos polos do 
projeto, apresentando uma 
cópia do RG ou certidão de 
nascimento do aluno, RG do 
responsável, comprovante 
de matricula escolar simples 
e comprovante de endereço. 

Oportunidades nas cida-
des da RMVale – São 661 
vagas foram disponibiliza-
das em 11 polos de ensino 
dos municípios da RMVa-
le, entre eles Lorena (68), 
Aparecida (46), Areias (35), 
Cachoeira Paulista (72), Ca-
raguatatuba (88), Guaratin-
guetá (160), Ilhabela (47), 
Pindamonhangaba (23), 
Piquete (9), Silveiras (38), 
Roseira (9) e Ubatuba (16).

Teste com resultado negativo para Covid-19; Piquete após realização de evento comemora o não aumento de casos da doença da cidade
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