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Várzea Paulista celebra a 6ª Semana do Bebê
Evento será realizado entre os dias 1º e 8 de agosto, com o tema ‘Amamentação: o alicerce para a vida’
é preparado são fundamentais para um
desenvolvimento saudável e para a
promoção de bons hábitos alimentares
que podem ser praticados por toda a
vida.
A introdução alimentar também será
discutida com as famílias de crianças
de 0 a 3 anos, em atividade que serão
realizadas nas Unidades Básicas de
Saúde, creches e nos CRASs.
Esses são temas de grande importância
para garantir que as crianças de Várzea
Paulista tenham um desenvolvimento
saudável, que possa se estender por toda
a vida adulta. Conforme o lema da 6ª
Semana do Bebê, expresso por meio do
dado de seis lados, com todas as faces
iguais. ‘Não é sorte, é cuidar desde
cedo’.
Pelo sexto ano consecutivo, Várzea
Paulista celebra a Semana Municipal
do Bebê que, a cada ano, discute temas
essenciais ao desenvolvimento das
crianças entre 0 a 3 anos, a faixa etária
conhecida como Primeiríssima Infância.
Este ano, o evento acontece de
1º a 8 de agosto e discutirá o tema
‘Amamentação: o alicerce para a
vida’, com o objetivo de reforçar a
importância do leite materno como
principal fonte de alimentação para
os recém-nascidos. Além de nutrir o
corpo do bebê, a amamentação também

Programação Regional
A Câmara Municipal está localizada
promove segurança emocional, gerada
pelo carinho recebido e pelo encontro na Av. Fernão Dias Paes Leme, 284 –
Além da programação municipal,
de olhares, toque físico e palavras de Centro, Várzea Paulista. A palestra é diversas cidades da região vão realizar
gratuita e aberta ao público.
afirmação.
eventos em celebração a Semana do
Bebê. No dia 31 de julho, às 19h, no Teatro
Alimentos sólidos
Palestra
Polytheama, em Jundiaí, será realizada
Quando os bebês completam seis a abertura da programação regional da
Para aprofundar a discussão sobre o
tema e esclarecer dúvidas da população meses de vida, além do leite materno, Semana do Bebê, com apresentação
e dos servidores municipais, no dia o bebê começa a receber alimentos artística de Paula Agnelo (Academia
03 de agosto, às 9 horas, na Câmara sólidos, e este momento também é muito AMIRA) e mais de 30 mulheres e seus
Municipal será realizada uma palestra importante para o desenvolvimento bebês para um ‘mamaço’, de forma a
com a nutricionista Marcela Bionti, da criança. Segundo a organização do incentivar a amamentação em locais
coordenadora do Banco de Leite evento em Várzea Paulista, a qualidade públicos. Shoppings de Jundiaí também
do alimento fornecido e a maneira como farão atividades relacionadas ao tema.
Humano de Jundiaí.

2

Várzea Paulista, Quinta-feira, 02 de Agosto de 2018
4.2. As condições para alistamento no programa, mediante seleção simples, são os seguintes
requisitos:
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I. situação de desemprego igual ou superior a 01 ano, desde que não seja beneficiário de
seguro desemprego ou programa equivalente;
II. residência no mínimo, pelo período de 02 anos, no Município de Várzea Paulista;
III. apenas 01 beneficiário por núcleo familiar.

Expediente

4.3. Para inscrição o candidato deverá apresentar o original e (1) uma cópia dos seguintes
documentos:

O conteúdo da Imprensa Oficial é de responsabilidade das Secretarias de Gestão Pública e
Comunicação da Prefeitura Municipal de Várzea Paulista.

I. Carteira profissional. (cópia do número da carteira e do último registro de emprego); II.
CPF; (cópia)

Jornalista Responsável : Gustavo Netto - MTB 79.129

II. RG; (cópia)

Contato : imprensa.oficial@varzeapaulista.sp.gov.br

III. PIS/PASEP; (cópia)

http://www.varzeapaulista.sp.gov.br/imprensaoficial

IV. Comprovante de residência com CEP. (cópia)
4.4. A não apresentação dos documentos inviabilizará a inscrição.

PODER EXECUTIVO

4.5. Se o candidato não possuir cadastro no Programa de Integração Social/Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP), deverá juntar declaração de
próprio punho informando que não está inscrito nos referidos Programas.

GABINETE DO PREFEITO

4.6. O preenchimento da ficha de inscrição será efetuado por servidor municipal habilitado no
local, dia e hora de inscrição, conferida e assinada pelo candidato, onde declarará sob as penas
da Lei que todas as informações anotadas no formulário são verdadeiras, que tem pleno
conhecimento e aceita integralmente as normas, condições e exigências estabelecidas no
presente edital.

Editais

4.7. Verificada a qualquer tempo o recebimento de inscrição que não atenda a todos os
requisitos fixados, a mesma será cancelada sem prejuízo de sanções de ordem civis e penais.

EDITAL Nº 19
PROGRAMA EMERGENCIAL DE FRENTE DE TRABALHO ABERTURA DE
INSCRIÇÕES PARA O PROGRAMA EMERGENCIAL DE FRENTE DE TRABALHO
DE CARÁTER ASSISTENCIAL
Considerando as prioridades da Administração Municipal em relação à capacitação de mão –
de – obra desempregada, prevista no Programa Emergencial de Frente de Trabalho instituído
pela Lei Municipal nº 2.312, de 15 de maio de 2017.
Considerando que o programa tem caráter assistencial, visando proporcionar ocupação,
qualificação profissional e renda para parte da população desempregada, residente no
Município de Várzea Paulista.
A Prefeitura Municipal de Várzea Paulista faz saber que fará seleção de 15 (quinze)
trabalhadores desempregados a fim de proporcionar-lhes ocupação, qualificação profissional e
renda, junto a Unidade Gestora Municipal de Desenvolvimento Social e outras Unidades
Gestoras em que houver necessidade, conforme descrito abaixo:
1. QUADRO DE ATIVIDADES
Atividade

Vagas

Disponibilidade

Capacitação

Valor da Bolsa de Qualificação
Profissional

Ajudante Geral

15

36 horas semanais de
trabalho

4 horas semanais

01 salário mínimo

5. DA ETAPA DE SELEÇÃO
5.1. No caso do número de alistamentos superar o de vagas, a preferência para participação no
programa será definida mediante aplicação, pela ordem, dos seguintes critérios:
I. maiores encargos familiares;
II. maior tempo de desemprego;
III. candidato arrimo de família.
5.2. A seleção será realizada em etapa única e consistirá em seleção simples conforme os
critérios especificados neste edital.
5.3. Compete a banca de inscrição somente a conferência dos documentos apresentados pelo
candidato e entrega do respectivo comprovante de inscrição.
6. DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS
6.1. Os candidatos habilitados serão classificados por ordem decrescente, em listas de
classificação;
6.2. Na hipótese de igualdade de classificação final, terá preferência sucessivamente, o
candidato que atender aos requisitos previstos no item 5.1 deste edital.
7. DO INGRESSO

2. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
2.1. Os inscritos selecionados para participarem do Programa Emergencial de Frente de
Trabalho desenvolverão atividades nesta municipalidade na condição de Ajudante de Serviços
Braçais, com prestação de serviços de interesse à comunidade local nos serviços de limpeza
pública, conservação de áreas verdes e praças, manutenção de próprios municipais e estradas
rurais, para atender necessidades temporárias ou emergenciais do município.
3. DA CAPACITAÇÃO

7.1. A convocação dos candidatos selecionados, para efeito de preenchimento das vagas
disponíveis, será feita mediante publicação na Imprensa Oficial do Município e também fixada
lista com os nomes nas Unidades Gestoras envolvidas no Programa.
7.2. O ingresso no Programa obedecerá a ordem rigorosa de classificação dos candidatos de
acordo com a necessidade do Município.
7.3. O candidato que por qualquer motivo não iniciar no período de atuação determinado pela
Administração Pública, perderá o direito a vaga.

3.1. A participação do trabalhador na capacitação será obrigatória, durante um período de 4
horas semanais, sendo ministrada por profissionais com experiência na formação e
qualificação de mão-de-obra, sob a coordenação da Unidade Gestora Municipal de
Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Fazenda.

7.4. O local de trabalho e as atividades a serem desenvolvidas pelos bolsistas serão definidos
pela Coordenação do Programa, sem direito de escolha pelo bolsista.

4. DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO

8.1. A jornada de atividades no Programa será de 08 (oito) horas por dia, pelo período de 05
(cinco) dias por semana, sendo que 04 (quatro) horas desse período, será reservado dentro da
jornada de atividade para qualificação profissional ou alfabetização do auxiliado interessado.

4.1. As inscrições serão realizadas no período de 06 a 10 de agosto de 2.018, na Unidade
Gestora Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Fazenda, situada na Rua João
Povoa, 97 – Jardim do Lar – Várzea Paulista/SP, no horário das 09:00 às 16:00 horas.

8. DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES

8.2. As relações e os direitos estabelecidos pelo Programa, terão vigência pelo prazo de até 06
(seis) meses prorrogáveis por até 03 (três) meses, não acarretarão outros encargos que não os
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previstos na Lei, nem vínculo empregatício de qualquer espécie entre Prefeitura do Município
e os beneficiários.
8.3. Os alistados selecionados e convocados, para efeito de preenchimento das vagas
disponíveis, ficam sujeitos à apresentação dos documentos que comprovem a veracidade de
suas informações, devendo, para tanto, firmar Termo de Adesão ao Programa.
8.4. A inexatidão das afirmativas e irregularidades nos documentos, ainda que verificadas
posteriormente, eliminará o candidato.
8.5. O bolsista será excluído do Programa nas seguintes hipóteses:
I. quando, convocado após seleção, não apresentar para o início das atividades;
II. quando não observar as normas estabelecidas pela administração;
III. quando se ausentar ou não comparecer injustificadamente às atividades que forem
designadas por 5 (cinco) dias corridos ou 10 (dez) intercalados;
IV. quando, não comparecer por duas vezes durante o mesmo mês no curso de qualificação
profissional ou alfabetização,
V. quando adotar comportamento inadequado ao funcionamento do programa.
8.6. As vagas que surgirem no Programa, em face da desistência de bolsistas ou porque o
titular perdeu o direito à bolsa, poderão ser preenchidas imediatamente por outro alistado,
observadas a ordem de classificação e os critérios de desempate previsto no item 5.1 deste
edital.
8.7. Todas as publicações oficiais referentes a presente seleção poderão ser feitas através da
Imprensa Oficial do Município, afixadas nos murais da Sede da Prefeitura e das Unidades
Gestoras envolvidas, ficarão também à disposição no site: www.várzeapaulista.sp.gov.br.
VÁRZEA PAULISTA, QUINTA-FEIRA, 26 DE JULHO DE 2018
JUVENAL ROSSI
PREFEITO MUNICIPAL
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Várzea Paulista participa da Campanha Nacional
de Vacinação contra o Sarampo e Poliomielite
Vacinação é destinada a crianças, de um ano a menores de cinco anos
que vai imunizar crianças de um ano

O que é sarampo?

a menores de cinco anos. Todas as

O sarampo é uma doença infecciosa
Unidades Básicas de Saúde (UBS) aguda, de natureza viral, grave,
do município realizarão a vacinação. transmitida pela fala, tosse e espirro,
É importante levar a carteirinha de e extremamente contagiosa, mas que
pode ser prevenida pela vacina. Pode

vacinação.

ser contraída por pessoas de qualquer
Dia D
Os dias D da campanha serão

idade. As complicações infecciosas
contribuem para a gravidade da
doença, particularmente em crianças

realizados nos dias 04 e 18 de desnutridas e menores de um ano de
agosto, sábados, das 8h às 17h, nas idade. Em algumas partes do mundo,
Entre os dias 04 a 31 de agosto, Campanha Nacional de Vacinação
Várzea

Paulista

participa

UBSs, para imunizar as pessoas que

a doença é uma das principais causas

não podem comparecer nas unidades de morbimortalidade entre crianças
da contra o Sarampo e Poliomielite,
menores de 5 anos de idade.
de saúde durante os dias uteis.

Inscrições do 1ª Campeonato de Truco de
Várzea Paulista são prorrogadas
Interessados devem comparecer ao CREAS até 28 de setembro
a oportunidade de ser responsáveis.

O Campeonato de Truco será

“Queremos dar para eles a chance realizado nos dias 06 e 07 de outubro,
de planejar um evento no coletivo. a partir das 9h30, na Praça CEU.
Tendo que respeitar as opiniões Todas as rodadas serão disputadas em
dos colegas, desenvolver regras. E duplas e os três primeiros colocados,
entender a importância das regras no vão ser premiados com troféus. A
convívio com a sociedade, que em Praça CEU está localizada na Rua
algum momento eles quebraram”, João Póvoa, s/n – Jd. do Lar.
explica a assistente social Cássia
O 1ª Campeonato de Truco do de trazer os jovens em situação de
Projeto

Integração,

desenvolvido vulnerabilidade para mais perto do

pelo Creas (Centro de Referência convívio social.
Especializado

em

Assistência

Social) de Várzea Paulista teve suas
inscrições prorrogadas até o dia 28 de
setembro. A disputa tem o objetivo

Segunda Cássia, o torneio foi
pensado para dar aos jovens que
cumprem medidas sócio educativas

Regina Herrera.
A idade para os participantes do
evento também foi alterada, para a
partir de 15 anos. “Queremos que
mais pessoas participem da atividade,
como adultos e idosos”, informa
Cássia.

Inscrições
As inscrições devem ser realizadas
no Creas, que fica na Rua Arajá,
199 – Vila Tupi. O horário de
atendimento é das 08h30 às 12h e das
13h às 16h30. Mais informações pelo
telefone 4606-0437.

