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INSTITUIÇÃO

Texto: Willian Rafael
Foto: Sandro Almeida

A 
Fundação Esportiva Edu-
cacional Pró Criança e 
Adolescente - Eprocad, foi 
considerada pelo  Institu-

to Doar, Rede Filantropia e Revista 
Época como uma das 100 melho-
res organizações não governa-
mentais do Brasil.

Situada em Santana de Par-
naíba, a instituição conta com 

Fundação Eprocad é uma das
100 melhores ONGs do Brasil

Monumento à Suzana Dias

Inaugurado em 2001, a cidade presta uma homenagem a Suzana 
Dias, nascida no século XVI, mameluca (ascendência índia e portu-
guesa), filha de Lopo Dias e Beatriz, neta do cacique Tibiriçá. Suza-
na Dias fundou a cidade juntamente com seu filho André Fernandes. 
A escultura está localizada em frente à Igreja Matriz de Santa Ana.

MEIO AMBIENTE

Texto: Cintia Almeida
Foto: Ilustrativa

tirão de castração, que atendeu 
centenas de animais no bairro 
Cidade São Pedro. Além da cas-
tração os animais também rece-
beram microchips. O intuito des-
sa ação é controlar o número de 
animais existentes no município e 
evitar o aumento de cães e gatos 
abandonados na cidade.

P
ara auxiliar os mora-
dores a cuidarem dos 
seus animais, a prefeitu-
ra, por meio da Secreta-

ria do Meio Ambiente e Planeja-
mento, realizou no último sábado 
(17/11), mais uma edição do mu-

Centenas de animais são atendidos no mutirão
de castração no bairro Cidade São Pedro

o apoio da prefeitura, onde há 
mais de 30 anos desenvolve tra-
balhos sociais com as crianças 
e adolescentes do município por 
meio do esporte e se destacou 
entre as mais de 1700 entidades 
que se inscreveram.

O prêmio Melhores ONGs foi 
desenvolvido com o objetivo de 
valorizar as organizações filantró-
picas que se destacam pelo traba-
lho em prol da sociedade. 

Santana de Parnaíba é uma das cidades mais antigas do Estado de São Paulo e para comemorar o aniversário de 438 anos da cidade,
no último dia 14 de novembro, a prefeitura, realizou um show especial com a dupla sertaneja Fernando & Sorocaba.

Mais de 20 mil pessoas prestigiam o show em comemoração 
ao aniversário de 438 anos de Santana de Parnaíba
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Acesse essa e outras
edições através do 

seu celular com esse 
QR Code

Procure o PAT (Posto de Atendimento ao 
Trabalhador) mais perto de sua casa

767 VAGAS

NOTA IMPORTANTE: Conforme 
determinação do Ministério 
Público e Inquérito Civil nº 
000043.2014.10.000/0 da 

Coordenadoria do Sistema Nacional 
de Emprego, as vagas não poderão 

conter os indicativos de sexo e 
faixa etária. “Vagas disponíveis para 

o momento, as mesmas sofrem 
alterações constantemente”

VAGAS Quant.

Ajudante de acaba-
mento de fundição

5

Analista adminis-
trativo

5 X

Atendente de
telemarketing

15 X

Auxiliar
administrativo

1 X

Auxiliar de
administrativo

2 X

Auxiliar de
almoxarifado

10 X

Auxiliar de
enfermagem

15

Auxiliar de linha
de produção

15 X

Auxiliar de linha
de produção

10 X

Auxiliar de logística 2 X

Cabeleireiro 8

Cobrador de ônibus 10 X

Colorista 2

Corretor de imóveis 360

Costureira em geral 4

Encarregado de 
manutenção

1

Farmaceutico 1

Fonoaudiólgo geral 2

Funileiro soldador 1

Garçom 3

Maeceneiro 1

Manicure 8

Montador 3 X

Montador de veícu-
los (reparação)

1

Op. de telemarke-
ting ativo e
receptivo

5 X

Operador de
telemarketing ativo

200

Operador de tele-
marketing receptivo

55 X

Pintor de
automóveis

1

Preparador de pas-
tas na fab. de tintas

2

Químico 2

Serralheiro 2

Supervisor de
lavanderia

2

Técnico de
enfermagem

10

Vendedor interno 2

Zelador 1

Supervisor de
lavanderia

2

Supervisor de Tlmk 
e atendimento

10

Técnico de
enfermagem

10

Técnico em
eletromecânica

1

Técnico mecânico 
na montagem de 
máquinas

1

Vendedor interno 2

Texto: Renato Menezes
Foto: Fabiano Martins

dengue, chikungunya e zika, além 
de orientar os moradores, por meio 
de informativos, a realizar ações 
periódicas como remover água pa-
rada de pneus, garrafas e calhas 
das casas, lavar os pratos de plan-
tas, manter a caixa d’água fecha-
da, entre outras. Mais de 40 agen-
tes de combate à dengue, divididos 
em 4 grupos, farão este trabalho 
em todas as regiões da cidade. 
Outra atividade será a remoção de 
pneus que encontram-se descar-
tados em terrenos baldios, ruas e 
avenidas. Um caminhão será utili-
zado nesta tarefa.

Equipes da saúde vêm rea-
lizando, há cerca de um mês, a 
aplicação de “fumacê” nos cór-

C
om a chegada da tem-
porada de chuva e calor, 
comuns nesta época do 
ano, cresce o número de 

casos de dengue em diversas ci-
dades do país. E, para combater 
essa ameaça em Santana de Par-
naíba, o setor de combate à den-
gue da prefeitura começou a re-
alizar ações para evitar que haja 
casos da doença na cidade.

Algumas dessas atividades 
consistem na realização de visitas 
às residências de diversos bairros, 
para identificar possíveis criadou-
ros de larvas do mosquito Aedes 
Aegipty, mosquito transmissor da 

Equipes de combate orientam moradores no bairro Cento e Vinte

Alunos do CCAM realizam 
apresentação de balé no Cine Teatro 

N
o último dia 10, a Secre-
taria de Cultura realizou, 
no Cine Teatro Coronel 
Raymundo, a apresenta-

ção de final de ano dos alunos 
de balé do Centro Cultural Artís-
tico Municipal - CCAM Centro e 
Fazendinha. 

Intitulado de “O Jardim En-
cantado” o espetáculo contou 
com 13 coreografias de todas 

Texto: Willian Rafael
Foto: Marcio Koch

CULTURA SAÚDE

Agentes de Saúde iniciam ações de combate
à dengue em diversos bairros

Mais informações sobre
as vagas no site

www.santanadeparnaiba.sp.gov.br
VAGAS ATUALIZADAS DIARIAMENTE

Símbolo de Vaga Exclusiva 
para deficiente

Texto: Renato Menezes
Foto: Marcio Koch

do na construção da nova uni-
dade da FATEC (Faculdade de 
Tecnologia) de Santana de Par-
naíba, localizada na Estrada Te-
nente Marques, na Fazendinha, 
ao lado da Etec Anhanguera.

As equipes já concluíram a 
terraplanagem e fundação e, na 
última semana, foi iniciada a mon-
tagem dos pré-moldados dos pa-
vimentos que farão parte da uni-
dade, que terá mais de 3,5 mil m² 
de área construída e contará com 

14 salas de aula, 08 laboratórios 
de informática e 1 laboratório de 
ambientes de projetos, sala de 
empresa júnior, biblioteca, setor 
administrativo com sala dos pro-
fessores, coordenação e de reu-
niões,  praça de alimentação com 
cantina e refeitório, além de um 
auditório com capacidade para 
aproximadamente 100 pessoas, 
estacionamento para 90 veículos 
e capacidade para formar até mil 
alunos por ano.

A 
prefeitura tem realizado 
grandes investimentos 
na área do ensino técni-
co e profissionalizante, 

tendo como objetivo fazer com 
que a geração dos jovens par-
naibanos seja de profissionais 
que ocuparão os principais car-
gos do mercado de trabalho no 
futuro. Com este objetivo a Se-
cretaria de Obras vem avançan-

OBRAS

Nova Fatec Santana de Parnaíba
vai formar até mil alunos por ano

as turmas de balé (desde o ba-
by class até o balé avançado)  di-
vertindo e emocionando as cen-
tenas de amigos e familiares que 
acompanharam o evento.

Sobre o CCAM 
O CCAM oferece diversas ati-

vidades culturais para os mora-
dores da cidade durante o ano 
entre aulas de dança, música 
e teatro. Para participar e obter 
mais informações sobre os cur-
sos ligue: 4622-8700

Alunas do Baby Class durante a apresentação 
da coreografia “As Abelhinhas”

CULTURA

Semana Cultural no CEU das Artes acontece nesse sábado
Texto: Cecília Sobreira
Foto: Sandro Almeida

C
om o objetivo de promo-
ver a cultura e a arte na 
cidade, a prefeitura, por 
meio da Secretaria Muni-

cipal de Cultura e Turismo, realiza-
rá, no Ceu das Artes, a 1ª Semana 
Cultural que começa neste sábado 
(24), a partir das 07h. 

O evento contará com diver-
sas atrações como música, ar-
tes visuais, teatro, roda de leitura, 
campeonato de skate, brincadei-
ras, torneio de futsal, show de 
talentos, além de palestra sobre 
higiene bucal, entre outras ativida-
des. O evento vai até o dia 30 de 
novembro. Mais informações no 
telefone (11) 4154-4193. 

regos, Lagoa do Bacuri e na mar-
gem do Rio Tietê, que fica pró-
xima a bairros como Alphaville, 
Refúgio dos Bandeirantes e Chá-
cara das Garças, com intuito de 
combater os mosquitos da den-
gue e o pernilongo. Também se-
rão realizadas palestras de orien-
tação em todas as escolas, 
unidades de saúde, feiras livres 
e repartições públicas para que 
a conscientização chegue a toda 
população parnaibana. 

O setor de combate à dengue 
está localizado na Rua Japão, 13 
no Jardim São Luís e funciona de 
2ª a 6ª feira, das 08h às 17h. In-
formações e sugestões nos tele-
fones: 4154-6853/4154-6785. 

Atleta Parnaibana vira 
promessa do atletismo 

Paralímpico Nacional

V
itória Sousa Santos po-
de ser considerada co-
mo um exemplo de su-
peração. Ela, que nasceu 

com deficiência visual, buscou no 
atletismo a motivação que preci-
sava para vencer o isolamento e 
a dependência, participando de di-
versas competições e hoje é con-
siderada uma promessa da moda-
lidade no Brasil.

Moradora do bairro Parque 
Santana, ela estuda no Colégio 
Governador Mário Covas e come-
çou a treinar há 3 anos na APESP 
(Atividades Paralímpicas Escola-
res de Santana de Parnaíba), li-
gado a Secretaria de Educação 
da prefeitura, onde conheceu o 
treinador Igor Alves que realizou 
trabalhos com a aluna para de-
senvolver a mobilidade e desloca-
mento. Aos poucos a garota co-

Texto: Renato Menezes
Foto: Marcio Koch

ESPORTE

meçou a adquirir confiança, que 
se confirmou quando disputou 
competição na cidade de Águas 
de Lindóia, conseguindo uma boa 
colocação e, desde então, segue 
disputando vários torneios.

 Além de atletismo, Vitória trei-
na corrida, arremesso de peso, 
goalball (jogo praticado por atle-
tas que possuem deficiência vi-
sual que tem como objetivo arre-
messar uma bola com as mãos 
no gol do adversário) e lançamen-
to de disco. No Estado ela é a ter-
ceira mais rápida nos 200 metros 
livre e no ano que vem o técnico 
pretende inscrevê-la para disputar 
o campeonato brasileiro da cate-
goria: “Queremos inscrevê-la no 
Circuito Caixa, onde acreditamos 
que ela conseguirá chegar entre 
as 10 melhores da competição,” 
comentou Igor.

A atleta foi destaque no jornal 
da Jovem Pan.

Atleta Vitória Souza ao lado do treinador Igor Alves

Imagem do andamento das obras da nova Fatec. 
No destaque imagem de como será a nova 
unidade após a conclusão.

Eu fiquei super contente, apertou o coração, 
foi gratificante ver minha filha se apresentando. 
O trabalho da Prefeitura com o CCAM é super 
legal, porque dá a oportunidade de as crianças 
aprenderem atividades interessantes’’.

Vanderlei Luís, Morador do Colinas da Anhanguera
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EDUCAÇÃO

Alunos da Rede Municipal participam
do 2º Festival Estudantil

A 
prefeitura, por meio das 
Secretarias de Educação 
e Cultura, promoveu no 
dia 13 de novembro, no 

Bolsão de Estacionamento, a 2ª 
edição do Festival Estudantil, que 
fez parte da comemoração do ani-
versário de 438 anos da cidade. 

Na ocasião, aproximadamen-
te 1500 alunos de 14 colégios 
do município, que se dedicaram 
e ensaiaram desde o começo do 
ano para participarem do festival, 

Texto: Cecília Sobreira
Foto: Fabiano Martins

Alunos realizam apresentação musical no 2º Festival Estudantil no Bolsão de Estacionamento

N
a última sexta-feira (09/11), 
a prefeitura, por meio da 
Secretaria de Educação, re-
alizou no Colégio Georgina 

Andrade Nadalini a etapa municipal 
das Olimpíadas de Raciocínio Mind 
Lab, que definiu os atletas que parti-
ciparão da próxima fase do torneio.

O evento contou com mais de 
120 alunos  do ensino fundamen-
tal dos colégios André Fernandes, 
Daysi Moraes, Hortência, João Jo-
sé, João Paulo II, Juscelino Kubits-
chek, Leda Caira, Maria Fernandes, 

Texto: Willian Rafael
Foto: Sandro Almeida

Todos os mais de 120 alunos receberam medalhas de participação na competição

Santana de Parnaíba é uma das cidades mais antigas do Estado de São Paulo e para comemorar o aniversário de 438 anos da cidade,
no último dia 14 de novembro, a prefeitura, realizou um show especial com a dupla sertaneja Fernando & Sorocaba.

Mais de 20 mil pessoas prestigiam o show em comemoração ao 
aniversário de 438 anos de Santana de Parnaíba

O 
evento aconteceu no Bol-
são de Estacionamento e 
reuniu milhares de pesso-
as que, além da apresen-

tação da dupla sertaneja, conferi-
ram a performance do trio de Djs 
de música alemã ODDS, que fize-
ram o público dançar ao som da 
música eletrônica.

A ocasião também celebrou fei-
tos importantes da cidade que foi 
fundada em 1580 e preserva sua 
beleza colonial até os dias de ho-
je, mas que nos últimos anos con-
quistou grandes avanços, pois em 
todos os bairros estão sendo reali-
zadas mudanças importantes. Só 
neste ano foi inaugurado a sala Se-
brae Empreendedorismo, o polo re-
gional da padaria artesanal, o colé-
gio Montanha Encantada, colégio 
Georgina de Andrade Nadalin, co-
légio Pe. Gregor Karl Lutz, campo 
da Cidade São Pedro, campo do 
Jardim Isaura, Centro de Iniciação 
ao Esporte, Centro de Formação 
de Professores, UBS Ingaí, revita-
lização da Praça 14 de novembro, 
Pronto Socorro Infantil e AME Par-
naíba, Centro de Controle Operacio-
nal, Inauguração da base da Guarda 

Paulo Botelho, Paulo Freire, Reinal-
do Santos, Ruth, Tancredo Neves 
e Tom Jobim, que disputaram par-
tidas de Damas Olímpicas, Octi, Qu-
oridor e Abalone.

Os jogos exercem um papel im-
portante no desenvolvimento dos 

se apresentarem. Foram 45 apre-
sentações, onde os alunos mos-
traram seus talentos realizando 
apresentações musicais com in-
terpretações de canções que ani-
maram o público presente. 

alunos, pois promovem melhorias 
na concentração, contribuem para 
a autoconfiança, pensamento cria-
tivo e raciocínio lógico, além de au-
xiliar com as competências socio-
emocionais, gerenciamento dos 
recursos e no trabalho em equipe.

O evento teve o intuito de 
contribuir no desenvolvimento da 
questão cultural e social nas es-
colas que compõem a rede mu-
nicipal de ensino de Santana de 
Parnaíba.

Prefeitura entrega mais de 60 óculos aos
alunos do CCCA Vila Esperança

União do Morro e São Luís conquistam 
campeonato municipal de Futebol

Alunos da Rede Municipal participam da Etapa 
Municipal das Olimpíadas de Raciocínio Mind Lab 

N
o último dia 12, a Se-
cretaria de Assistên-
cia Social, em parceria 
com a iniciativa priva-

da, realizou a entrega de mais 
de 62 óculos para as crianças 
do Centro de Convivência da 
Criança e do Adolescente (CC-

Texto: Willian Rafael
Foto: Sandro Almeida

CA) Vila Esperança.
Mais de 280 jovens que par-

ticipam das atividades no local 
passaram por avaliação oftalmo-
lógica em outubro e, aqueles que 
foram identificados com deficiên-
cia visual, receberam os óculos 
gratuitamente.

Durante o processo os alu-
nos tiveram a oportunidade de 

escolher as armações dos seus 
respectivos óculos. A ação 
aconteceu em celebração ao 
Dia Nacional da Visão, come-
morado no mês de outubro, e 
visa proporcionar mais qualida-
de de vida, bem como melho-
rar o desempenho estudantil das 
crianças que fazem parte da uni-
dade assistencial.  

Aluno do CCCA Vila Esperança recebe óculos da prefeitura

ESPORTE

Texto: Cintia Almeida
Foto: Fabiano Martins / Marcio Koch

Municipal Fazendinha/São Pedro.
Além das inaugurações tam-

bém foram realizados: o alar-
gamento da Av. Yojiro Takaoka, 
aulas de robótica, sistema de 
agendamento eletrônico, pron-
tuário eletrônico, entrega de ca-

‘‘É muito bom ver esse apoio que a 
prefeitura oferece a todos esses jovens. 
Dentre todas as regiões que eu trabalho em 
São Paulo, observo que Santana de Parnaíba 
continua cada vez mais apostando na cultura 
e no desenvolvimento da arte nas escolas’’.

Josue Almeida – Músico do CCAM Centro

EDUCAÇÃO

O 
domingo do dia 11 de 
novembro foi de muita 
emoção com as finais da 
1ª e 2ª divisões do cam-

peonato municipal de futebol, re-
alizado pela prefeitura, por meio 
da Secretaria Municipal de Ativi-
dade Física, Esporte e lazer, que 
aconteceram no campo do bairro 
Cidade São Pedro.

A primeira final do dia valia o 
título da 2ª divisão, que foi dispu-
tado pelos times União do Morro 
e S.C Internacional. O empate em 

Texto: Cíntia Almeida
Foto: Fabiano Martins

1 a 1 levou a disputa para os pê-
naltis. Nas cobranças o União do 
Morro venceu por 5 a 4 e con-
quistou a vitória. No próximo ano 
as duas equipes irão competir na 
primeira divisão.

Já a final da 1ª divisão, rea-
lizada pelas equipes do São Luís 

ASSISTÊNCIA SOCIAL

F.C e Viracopos, foi muito dispu-
tada e, no segundo tempo, após 
diversas tentativas, a equipe do 
São Luís abriu o placar. A equi-
pe do Viracopos não desanimou 
e tentou reverter o resultado, mas 
o São Luís marcou mais um gol 
e consagrou-se campeão da pri-
meira divisão.

Além dos vencedores do 
campeonato também foram en-
tregues os troféus de goleiro me-
nos vazado, que ficou com Edson 
Oliveira, e do artilheiro do cam-
peonato, conquistado pelo atleta 
Rafael da Silva Dias, ambos do 
União do Morro, representando 
a segunda divisão. Pela primeira 
divisão o título de goleiro menos 
vazado ficou com Mayck Henri-
que do São Luís e o de artilheiro 
do campeonato foi para Rodrigo 
da Cruz Sábio do Viracopos.

A prefeitura realizou o show da dupla Fernando e Sorocaba em comemoração ao aniversário da cidade

Equipe do União do Morro comemora com a torcida a 
conquista do título municipal de futebol da 2ª divisão

“Fico muito feliz com esse título e esse 
é sempre meu objetivo. Gostaria de 
parabenizar a prefeitura pela organização e 
apoio nos campeonatos e a conservação 
dos campos que estão  maravilhosos”.

Rafinha – Atacante do União do Morro

‘‘O Mind Lab é muito divertido, é uma 
experiência super legal, que nos ensina 
uma série de coisas como controlar a 
ansiedade e prestar atenção. Por isso eu 
gostaria de agradecer a prefeitura por esta 
oportunidade’’. 

Raissa Barbosa, aluna do Colégio
Reinaldo Santos

“Santana de Parnaíba é uma cidade 
maravilhosa, com gente trabalhadora e 
batalhadora. Eu acho que o Brasil precisa disso 
nesse novo momento. Que Deus abençoe a 
todos! Parabéns Santana de Parnaíba”! 

Sorocaba – Cantor sertanejo

sas populares, mais de 170 km 
de asfalto, implantação de mais 
de 150km de iluminação de LED, 
entre outros trabalhos que são 
realizados diariamente para que 
a cidade e os moradores tenham 
um melhor desenvolvimento.

“ O show para comemorar o aniversário 
é muito bom, deixa a gente mais feliz e 
comemora o desenvolvendo que a cidade está 
tendo, além de deixar ela mais alegre com toda 
essa festa”.

Ilda Martins – Moradora do Jd. São Luís
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