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Coreto Maestro Bilo

Construído em 1898, homenageia o maestro parnaiba-
no Severino Doglio, conhecido popularmente como “Bilo”.  
Localizado na Praça 14 de Novembro é considerado o car-
tão de visitas da cidade, juntamente com a Igreja Matriz e 

Complexo Cultural Monsenhor Paulo Florêncio de Camargo

Nova unidade receberá o AME e o Pronto Socorro Infantil e deve atender mais de 10 mil pacientes por mês

Novo complexo hospitalar vai ampliar o atendimento
e reduzir custos com o Centro de Especialidades

TRÂNSITO OBRAS

Santana de Parnaíba tem os menores índices 
de mortes no trânsito dos últimos anos

O último levantamento do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, ór-
gão ligado ao Governo do Estado, divulgou que Santana de Parnaíba teve o menor 
número de acidentes de trânsito com vítimas fatais em 2017. De acordo com o 
órgão, a cidade reduziu em 38,9% o número de vítimas nas vias municipais. Em 
2016, foram 18 mortes registradas e em 2017 caiu para 11, três números abaixo 
da meta estipulada pelo departamento estatal para o ano. O levantamento informa 
que as motocicletas respondem por 36% do total de óbitos do ano passado e a 
maioria das vítimas (4) tinham entre 25 a 29 anos.

Construção das arquibancadas do
Campo Municipal são iniciadas

A Prefeitura deu início a construção da arquibancada no Campo Municipal.  Ini-
ciada em janeiro deste ano, as etapas de remoção de terra, limpeza e terraplana-
gem do terreno já foram concluídas e, na última semana, as equipes estão fazendo 
as demarcações para as obras de alvenaria, concretagem e implantação dos blo-
cos que farão parte da estrutura permanente, instaladas atrás dos gols e em toda 
a lateral esquerda do campo, oposto aos vestiários, com capacidade para 5.050 
pessoas. A nova estrutura vai comportar 10 vezes mais pessoas que as arquiban-
cadas móveis que são utilizadas normalmente.
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Mais de 300 animais de estimação são 
atendidos no 1º Mutirão de Castração

Texto: Renato Menezes
Foto: Fabiano Martins

P
ara realizar um atendimen-
to mais efetivo nas regi-
ões com maior número de 
animais da cidade, a pre-

feitura, por meio da Secretaria de 
Planejamento Urbano e Meio Am-
biente, promoveu, no último final 
de semana, o primeiro mutirão de 
castração do ano.

Esta ação, realizada em frente 
ao CM João José, foi a primeira re-

alizada por meio do SISPET – Sis-
tema de Saúde Animal, desen-
volvido pela prefeitura, que tem o 
intuito de tornar mais rápida a ins-
crição para atender um maior nú-
mero de moradores dos bairros. 
Ao todo 369 animais, entre cães 
e gatos, receberam o atendimento, 
que contou desde avaliação vete-
rinária até a realização do proce-
dimento cirúrgico (castração), re-
alizada no veículo “Castramóvel”. 

O Departamento de Proteção 

e Bem Estar Animal informa que 
no dia 05/03, a partir das 09h, no 
SISPET, estarão abertas as inscri-
ções para o próximo mutirão, que 
será realizado no dia 17/03 em lo-
cal a ser definido. O departamento 
ratifica que somente serão atendi-
dos os moradores que estão ca-
dastrados no site da prefeitura. As 
vagas são limitadas e serão aten-
didos no máximo dois animais 
por pessoa. Mais informações no 
telefone 4622-1427.

Procure o PAT (Posto de 
Atendimento ao Trabalhador) 

mais perto de sua casa

844 VAGAS
VAGAS Quant.

Atendente de
telemarketing

15

Auxiliar de almoxarifado 10

Auxiliar de enfermagem 6

Auxiliar de linha de
produção

2

Auxiliar de logística 10

Auxiliar técnico de
montagem

1

Chefe de limpeza 3

Cobrador de ônibus 10

Corretor de imóveis 350

Costureira em geral 5

Meio oficial de corte e 
dobra de chapas

1

Meio oficial de
laminação

1

Montador de móveis
de madeira

2

Nutricionista 1

Operador de cobrança 15

Operador de
telemarketing ativo

350

Operador de
telemarketing receptivo

50

Operador de
telemarketing receptivo

50

Passadeira de peças de
confecções

1

Preparador de tintas
(químico)

1

Professor de cursos
livres

1

Professor de educação fí-
sica - estgiário

2

Professor de nível
médio

1

Tec.eletrônico de
manutenção industrial

1

Técnico de enfermagem 5

Mais informações sobre
as vagas no site

www.santanadeparnaiba.
sp.gov.br

ENDEREÇOS

FAzENDINhA
Estr. Tenente Marques, 5.720 

ALphAVILLE
R. Netuno, 49 – Cent. de Apoio 1

CENtRO hIStóRICO
R. Quinze de Novembro, 625

CENtO E VINtE
Rua Andromeda, 150

JARDIM ISAURA/pARQUE SANtANA
Av. Moacir da Silveira, 954

CIDADE SÃO pEDRO
Av. das Conchas, 751

COLINAS DA ANhANGUERA
Rua Di Cavalcanti, 605

póLO EMpRESARIAL tAMbORé
(Em breve)

Congresso Técnico de Futebol e Futsal
marca início da temporada 2018 

Texto: Renato Menezes
Foto: Fabiano Martins

falar sobre a temporada espor-
tiva de 2018.

Na ocasião foram apresen-
tadas as regras dos torneios 
que serão disputados, inscri-
ções de atletas, funcionamen-
to do rebolo (classificatório pa-
ra os torneios municipais), além 
da apresentação dos novos es-
paços esportivos e da estrutura 
que está sendo preparada para 
esse ano.

A prefeitura tem feito o maior 
investimento da história no es-
porte, com novos equipamen-
tos, modalidades e obras. Entre 
as obras em andamento estão 
a construção de arquibancadas 
no campo municipal, do campo 
do Jardim Isaura, dos parques 
dos bairros Jaguarí e Parque 
Santana, o Centro de Iniciação 
ao Esporte (CIE), além da a are-
na de esportes.

N
a última semana, a pre-
feitura, por meio da 
SMAFEL – Secretaria 
Municipal de Ativida-

des Físicas, Esporte e Lazer, 
promoveu no Cine Teatro Coro-
nel Raymundo reunião com os 
responsáveis das equipes que 
disputam os campeonatos mu-
nicipais de futsal e futebol para 

Reunião contou com a presença dos diretores das equipes
que participarão dos torneios municipais na temporada 2018

Entregas de uniformes e kit de 
materiais escolares continua

D
ando continuidade a entrega 
de uniformes e materiais es-
colares aos mais de 31 mil 
alunos da rede municipal, na 

última semana foram contemplados 
os bairros Cidade São Pedro, Jardim 
São Luís, Cururuquara, Sítio do Ro-
sário e Colinas da Anhanguera. 

As famílias estiveram nos co-
légios e puderam conferir a qua-
lidade dos materiais que seus fi-
lhos receberam e elogiaram a 

iniciativa de começarem o ano le-
tivo com todos os matérias esco-
lares, didáticos e da vestimenta, 
que são elaborados e separados 
de acordo com a idade e o nível 
escolar dos alunos. No caso das 
crianças do ensino infantil (pré I 
e II), os uniformes acompanham 
um tênis personalizado.

De acordo com a Secretaria 
de Educação, a previsão é que 
todos os alunos receberão os 
kits até o final da primeira quin-
zena de março.

Alunos do colégio Luiz Carlos Barbosa exibem
os novos uniformes e os kits de materiais escolares 

Texto: Renato Menezes
Foto: Sandro Almeida

CURSO DE 
QUALIFICAÇÃO

pEDREIRO ASSENtADOR
DRYWALL – GESSO

ACARtONADO (bÁSICO)
pINtURA E tEXtURIzAÇÃO
hIDRÁULICA RESIDENCIAL

Podem participar pessoas com 
idade a partir dos 18 anos e que 
tenham cursado até a 5ª série do 
ensino fundamental que deverão 
comparecer na SEMEDES, loca-
lizada na Avenida Tenente Mar-
ques, 5720 na Fazendinha de 
segunda a sexta-feira, das 08h 
às 17h.

Mais informações no
telefone (11) 4622-8266

ECOVAN visitará colégios da 
rede municipal em março

C
om o objetivo de promover 
e conscientizar as crian-
ças do município sobre 
a importância da preser-

vação do meio ambiente, a pre-
feitura, por meio da Secretaria de 
Planejamento Urbano e Meio Am-
biente, em parceria com a educa-
ção, informa que durante o mês de 
março a Unidade Móvel de Educa-
ção Ambiental - ECOVAN - visitará 
os alunos dos 5º e 9º anos das es-
colas da rede municipal.

Nessa ação educativa, que 
será realizada em ciclos semes-
trais, os alunos aprenderão prá-
ticas e ações para a solução de 

problemas ambientais, integrando 
atividades de educação ambiental 
para os professores no ambien-
te escolar com temas como sa-
neamento, biodiversidade, água 
e energia, utilizando como ferra-
menta a unidade móvel. 

Adquirida com a proposta de 
integrar as pessoas com o meio 
ambiente, a Ecovan conta com 
tecnologias sustentáveis, equi-
pamentos audiovisuais, tendas, 
banco de papelão reciclado e ta-
pete de grama sintética para que 
os alunos aprendam, na prática, 
os benefícios que o meio am-
biente pode oferecer para me-
lhorar a condição de vida das 
pessoas.

Texto: Renato Menezes
Foto: Acervo Secom

Ecovan será utilizada para ensinar os alunos sobre 
a preservação do meio ambiente

Moradores em frente ao CM João José com seus
animais no 1º Mutirão de Castração do ano

Galeria do Artista receberá lançamento 
do livro “As Cores do Som” 

No dia 2 de março, a partir das 13h, a Galeria do Artista Parnaibano fará o 
lançamento do livro “As cores do Som” na Galeria dos Artistas, localizada na 
Rua Suzana Dias, 338 – Centro. Em seu livro, o autor Igor Ortega Rodrigues, 
que é musicoterapeuta busca expressar e estreitar a relação da música com as 
cores, oferecendo um universo de percepções para a pessoa surda. 

ESPORTE EDUCAÇÃO

MEIO AMBIENTE CASTRAÇÃO

CULTURA

CONStRUÇÃO CIVIL
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“É muito bom vir aqui e pas-
sar esses momentos com eles. 

Gostei muito, pois o local é 
muito limpo e arrumadinho. 

Muitas vezes os idosos ficam 
em casa abandonados e aqui a 
gente pode ver que estão sendo 

bem cuidados.”  

Derenil Gonçalves de Oliveira
Integrante do CCI

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Centro de Convivência do Idoso visita Clínica 
de Repouso onde estão idosos da cidade

I
dosos que fazem parte do 
Centro de Convivência do 
Idoso estiveram visitando 
os idosos de Santana de 

Parnaíba que estão sendo cui-
dados na Clínica de Repou-
so Portal 8, onde a prefeitura 
mantém convênio.

A visita na clínica foi orga-
nizada pela Assistência Social 
e teve o objetivo de integrar os 
idosos e demonstrar as instala-
ções, a estrutura e a equipe cui-
dadora  da Clínica, que é forma-
da por médicos, enfermeiras, 
terapeutas e nutricionista.

Texto: Cíntia Almeida
Foto: Fabiano Martins

Integrantes do CCI visitaram os idosos que vivem na 
Clínica de Repouso Portal 8

“Eu fico muito feliz ao receber 
visitas, assim podemos conver-
sar sobre diversas coisas. Al-

gumas pessoas que estão aqui 
hoje eu já conhecia e é muito 
bom revê-las. Estou gostando 
de ficar aqui, pois somos bem 

cuidados e bem tratados”

Adamastor pereira 
Morador da Clínica 

PAVIMENTAÇÃO

Asfalto avança no bairro Votuparim e é 
recebida com alegria pelos moradores

N
os últimos 4 anos a 
prefeitura já pavimen-
tou mais de 150km de 
vias em todo o munici-

pio e, na última semana, a Se-
cretaria de Serviços Municipais 
iniciou a última etapa de pavi-
mentação no bairro Votuparim. 
A equipe já concluiu a terrapla-
nagem, a instalação de guias e 
sarjetas e deu inicio na aplica-

Texto: Renato Menezes
Foto: Marcio Koch

Imagens da Rua Rosa dos Ventos
durante os trabalhos de pavimentação

Há muito tempo que esperávamos 
a chegada do asfalto, pois nós tí-

nhamos muita dificuldade para 
andar nas ruas do bairro e agora 

vemos que este problema está re-
solvido e que a prefeitura vem tra-
balhando para melhorar a vida da 

população.”
Dona Alzira - Moradora

do bairro Votuparim 

OBRAS

Nova unidade receberá o AME e o Pronto Socorro Infantil e deve atender mais de 10 mil pacientes por mês

Novo complexo hospitalar vai ampliar o atendimento
e reduzir custos com o Centro de Especialidades

O
bra do novo complexo 
entrará em fase final de 
acabamento e deve ser 
entregue no início do se-

gundo semestre deste ano.
O novo complexo hospitalar, 

anexo ao PAM Santa Ana, na re-
gião central, é uma das mais im-
portantes obras em andamen-
to na cidade, pois vai integrar o 
Pronto Socorro Infantil e o AME 
(Ambulatório Médico de Especia-
lidades). A obra possui mais de 
2 mil m² de área construída, em 
área própria, dividida em 2 pavi-
mentos, um exclusivamente para 
o Pronto Socorro Infantil e outro 
que vai receber as novas instala-
ções do Centro de Especialidades 
Parnaibana - CEP, que também é 
denominado AME.

Com a transferência do CEP 

Texto: Renato Menezes
Foto: Marcio Koch

O complexo hospitalar Santa Ana oferecerá um dos 
melhores atendimentos na área de saúde da região

INAUGURAÇÃO

“Parabenizo a todos os envolvidos 
por implementar este órgão do SE-
BRAE que dará o equilíbrio necessá-
rio ao comerciante da região para que 
ele possa sobreviver. A prefeitura tem 
números positivos, como a 9ª melhor 
cidade para se investir e a 2ª melhor 
gestão pública do Brasil. Esse desen-
volvimento contribui para a chegada 
de novas empresas.” 

Américo Ishizaki – sócio-proprietário
da empresa Natrielli Química

Inauguração do “Sebrae Aqui”
em Alphaville vai apoiar empresas

L
ocalizado no Espaço Em-
presário Empreendedor, nú-
cleo da prefeitura de Santa-
na de Parnaíba que fica no 

Centro de Apoio em Alphaville, 
o posto do Sebrae, denominado 
“Sebrae Aqui”, foi inaugurado na 
tarde do dia 23 com a presença 
do presidente do Sistema FIESP/
CIESP/SESI/SENAI, do prefei-
to de Santana de Parnaíba e de-
mais autoridades. O local será 
uma base de suporte e desenvol-
vimento para empresas na cida-
de, oferecendo diversos serviços 

para Micro Empresários Indivi-
duais (MEI), micro empresários 
e pequenas empresas, como au-
xílio para abertura de empresas, 
emissão de cadastro, consulto-
rias especializadas, palestras e 
cursos que serão úteis para o 
desenvolvimento de negócios.

Com essa parceria, a prefei-
tura pretende estimular a abertura 
de empresas na cidade e a gera-
ção de empregos para a popula-
ção. O Sebrae atende empresários 
e empresas de todos os setores. 
Mais informações sobre o “Sebrae 
Aqui” podem ser obtidas no telefo-
ne: 4153-9281

Texto: Renato Menezes
Foto: Sandro Almeida

Unidade SEBRAE AQUI inaugurada no Espaço 
Empresário Empreendedor em Alphaville

Construção de calçadas e vielas
beneficia o bairro Cidade São Pedro

O 
maior programa de 
mobilidade urbana 
da história da cida-
de já implantou mais 

Texto: Renato Martins
Foto: Fabiano Martins

Funcionários trabalham na construção de
viela no bairro Cidade São Pedro

para o novo complexo, a prefeitu-
ra vai gerar uma expressiva eco-
nomia aos cofres públicos. Só 
com aluguel do prédio onde hoje 
está instalado o CEP, a economia 
será de aproximadamente R$ 340 
mil por ano.

Em todo o complexo, mais de 
140 profissionais da saúde esta-
rão atendendo a população, com 
uma estimativa superior a 10 mil 
atendimentos por mês. A Secreta-
ria de Saúde destaca que o local 
vai oferecer um atendimento mais 
rápido e eficiente para a popula-
ção, em um ambiente moderno 
e confortável, reforçando o con-
ceito “A” em saúde pública para 
Santana de Parnaíba, concedido 
pelo Tribunal de Contas do Esta-
do de São Paulo recentemente.

A prefeitura prevê o início do 
atendimento na unidade ainda 
este ano.

ção de massa asfáltica. Mora-
dores e empresas instaladas 
no bairro comemoraram a che-
gada do asfalto e agradeceram 
pelo trabalho realizado, que vai 
trazer mais conforto, seguran-
ça e valorização do local.

Até o final deste ano, a pre-
feitura pretende chegar à mar-
ca de 200km de vias pavimen-
tadas. Este é o maior programa 
de pavimentação que a cidade 
já teve.

de 50km de calçadas em to-
do o município. Na última se-
mana, a prefeitura esteve no 
bairro Cidade São Pedro pa-
ra trabalhar na implantação 
e reforma de calçadas de di-

versas ruas. Além disso, fo-
ram construídas 3 vielas de 
acesso para facilitar a liga-
ção entre as ruas do bairro e, 
em uma delas, acesso direto 
a USA São Pedro.
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