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Entrega dos kits
Mãe Parnaibana

Programação contará com presépio, casa do Papai Noel e cantatas natalinas

Natal de Luz de Santana de 
Parnaíba começa no próximo dia 13

MEIO AMBIENTE

Texto: Cecília Sobreira
Foto: Acervo Meio Ambiente

C
om o objetivo de cons-
cientizar os alunos do 
município a respeito da 
educação ambiental, a 

prefeitura, por meio da Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente e Pla-
nejamento, por meio da Ecovan, 
promoveu um ciclo de atividades 
no segundo semestre de 2018, 
que se encerrou com a atividade 

Ecovan encerra ciclo de atividades de 2018
Centro de Apoio ao Artesão

Espaço destinado a exposição de trabalhos produzidos pelos 
artesãos de Santana de Parnaíba, além de realizar cursos 
e oficinas de artesanato aos interessados em desenvolver 

trabalhos manuais. Algumas das peças expostas são 
comercializadas e podem ser adquiridas pelos turistas.

 Está localizado no Largo da Matriz, nº 86 no Centro
Histórico da cidade e funciona diariamente, inclusive aos 

domingos e feriados, das 08h às 17h.

ESPORTE

Texto: Cecília Sobreira
Foto: Ricardo Riberto

N
a última semana, a prefei-
tura, por meio da Secreta-
ria Municipal de Ativida-
de Física, Esporte e Lazer 

(SMAFEL), recebeu a Secretária 
Municipal de Esporte e Lazer da 
cidade de Natal - Rio Grande do 
Norte, Danielle Mafra e da diretora 
de Esporte Jódia Melo para conhe-
cer o CIE Colinas da Anhanguera 

CIE de Santana de Parnaíba é referência no Brasil e 
recebe visita da secretária da cidade de Natal - RN

realizada no dia 22 de novembro. 
     As atividades foram sobre 

ensino da Biodiversidade, mata 
atlântica, a fauna e flora do mu-
nicípio, além da preservação do 
meio ambiente e de áreas verdes, 
bem estar animal e a doação res-
ponsável de animas domésticos. 
Em 2018 participaram cerca de 
2500 alunos dos 5º anos do ensi-
no fundamental de 37 colégios do 
munícipio. 

(Centro de Iniciação ao Esporte), 
recentemente inaugurado.
  O objetivo da visita foi conhecer a 
moderna estrutura e a programa-
ção das atividades desenvolvidas 
no local para levar o modelo de 
Santana de Parnaíba para a cida-
de de Natal, onde será construída 
uma unidade similar.
A indicação do município como 
referência foi feita pelo Ministério 
de Esportes.

Foto: Marcio Koch



2Ano VI - Edição 257
De 06 a 13 de dezembro de 2018

EXPEDIENTE:
A Imprensa Oficial de Santana de Parnaíba (Lei   3244/2013) 
é uma publicação da Prefeitura Municipal de Santana de  
Parnaíba, produzida pela Secretaria de Comunicação Social.
Circula semanalmente, podendo haver edições extras. 
Distribuição gratuita e dirigida. Os exemplares podem ser 
encontrados em repartições públicas de âmbito municipal, 
bancas de jornais, postos autorizados ou serem retirados 
no Paço Municipal.

Secretaria de Comunicação Social
Produção de Noticiário: Depto. de Jornalismo da Secretaria de Comunicação Social
Avenida Brasil, 132 - Jardim São Luís - CEP 06502-210 - Santana de Parnaíba/SP 
Fone: (11) 4622-7950
E-mail: secom.imprensa@santanadeparnaiba.sp.gov.br | Site: www.santanadeparnaiba.sp.gov.br
Publicação realizada no dia 06 de dezembro de 2018
Secretário de Comunicação Social: Max Santana
Editor e revisor: Renato Menezes -  MTE 54.101
Depto. Jornalismo: Cintia Almeida / Willian Rafael / Cecília Sobreira
Diagramação: Vera Yukimoto / Ricardo Branco / Fernando Gomes
Circulação: Órgãos Públicos
Periodicidade: Semanal
Tiragem: 30.000 exemplaresPrefeito: Elvis Leonardo Cezar

Acesse essa e outras
edições através do 

seu celular com esse 
QR Code

Procure o PAT (Posto de Atendimento ao 
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697 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.

Administrador 
de RH

1

Ajudante de
acabamento de 
fundição

5

Analista adminis-
trativo

5 X

Arrumadeira de 
Hotel

1

Atendente de 
telemarketing

15 X

Auxilia técnico na 
mec. de
máquinas 

1

Auxiliar
administrativo

1 X

Auxiliar de admi-
nistrativo

2 X

Auxiliar de
almoxarifado

10 X

Auxiliar de
enfermagem

13

Auxiliar de linha de 
produção

15 X

Cabeleireiro 8

Caldereiro 1

Carreteiro 5

Cobrador de
ônibus

10 X

Colorista 2

Corretor de
imóveis

300

Costureira em 
geral

4

Eletricista de
manutenção

1

Encarregado de 
manutenção

1

Farmaceutico 1

Fonoaudiólgo geral 2

Funileiro de auto-
móveis (repara-
ção)

1

Laminador 1

Manicure 8

Marceneiro 2

Mecânico de
manutenção

1

Mecânico de
motor a díesel

1

Montador 3 X

Montador de veí-
culos (reparação)

2

Op. de telemarke-
ting ativo e
receptivo

5 X

Operador de tele-
marketing ativo

210

Operador de
telemarketing
receptivo

35 X

Preparador de 
pastas na fab. de 
tintas

2

Químico 2

Serralheiro 2

Soldador 1

Supervisor
comercial

1

Supervisor de la-
vanderia

2

Técnico de enfer-
magem

10

Técnico de manu-
tenção industrial

1

Vendedor interno 2

Vigia 1

Texto: Willian Rafael
Foto: Fabiano Martins

miliares e convidados dos alunos, 
que apreciaram quase 40 coreo-
grafias nos ritmos de balé, forró, 
jazz, bolero, entre outros.

E no próximo dia 9 quem 
se apresentam são os alunos 

do CCAM Fazendinha, também 
com o espetáculo Insight. As 
apresentações acontecem a 
partir das 17h no Espaço Sava-
na, que fica localizado na Ave-
nida Alphanorte 3000.N

o último final de sema-
na o Espaço de Eventos 
Savana recebeu o espe-
táculo Insight, com co-

reografias de diversos ritmos 
musicais dos alunos de dança 
do CCAM Centro.

Realizado pela Secretaria de 
Cultura da prefeitura, o evento reu-
niu os mais de 180 participantes, 
além de centenas de espectado-
res entre autoridades, amigos, fa-

As apresentações dos mais de 180 alunos emocionaram o público presente

Prefeitura promove
formatura de alunos no

Print School

P
ara realizar a inclusão dos 
alunos no mercado de tra-
balho, além de diversos cur-
sos, a Prefeitura de Santana 

de Parnaíba busca parcerias com 
as empresas instaladas na cidade. 

E uma das parcerias, que tem 
obtido grandes resultados, é com 
a empresa Plural Editora e Gráfica 
Ltda no projeto Print School, que, 
na última sexta-feira (30/11), reali-
zou a formatura da nona turma de 
profissionais.

A cerimônia foi realizada no 
auditório da Secretaria de Edu-
cação e contou com a presença 
do Vice-prefeito, do secretário de 
Educação, de autoridades muni-
cipais, Diretores da Plural, além 

Texto: Cintia Almeida
Foto: Sandro Almeida

EDUCAÇÃO CULTURA

Alunos do CCAM realizam apresentação
de final de ano no Espaço Savana

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

última semana, as equipes de-
ram continuidade na construção 
das arquibancadas atrás dos gols 
e em toda a lateral esquerda do 
campo. Elas ficarão localizadas 
na parte oposta aos vestiários, 
aumentando a capacidade pa-
ra 5 mil pessoas, superior aos 
aproximadamente 500 lugares 
que eram geradas, com a insta-
lação temporária da   estrutura 
de ferro que acomodavam o pú-
blico nas decisões dos campe-
onatos municipais. 

De acordo com a secretaria 

responsável, além deste trabalho 
também estão sendo feitas a ma-
nutenção dos alambrados, assim 
como a ampliação das dimen-
sões do campo, para que tenha 
as medidas oficiais determinadas 
pela Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF), já que em agosto 
deste ano a prefeitura firmou uma 
parceria com a Federação Paulis-
ta de Futebol (FPF) para que o es-
tádio venha a sediar partidas da 
Copa São Paulo de Futebol Junior 
e os jogos das séries B e C do 
Campeonato Paulista.

A
s obras do novo Estádio 
Municipal de Santana de 
Parnaíba estão na etapa 
final e, em breve, o públi-

co poderá acompanhar os jogos 
dos torneios municipais com mui-
to mais comodidade e conforto 
neste importante espaço que es-
tá sendo construído por meio da 
Secretaria de Obras da prefeitura.

Etapas como remoção de ter-
ra, limpeza e terraplanagem do 
terreno já foram concluídas e, na 

CULTURA

Estádio Municipal terá capacidade
para cinco mil pessoas

Sistema de Fiscalização de Trânsito 
por câmeras começa a funcionar no 

próximo dia 15 

O 
Sistema de Fiscalização 
do trânsito por câmeras 
começa a funcionar no 
próximo dia 15, inicial-

mente somente no Centro da cida-
de (proóximo ao Bolsão de Esta-
cionamento), na Fazendinha (nos 
cruzamentos da Avenida Tenente 
Marques com as ruas São Pau-
lo, estrada do Jaguari e no trecho 
próximo ao mercado Vencedor) e 
em Alphaville (na Praça da Paz).

Todas as câmeras instala-
das na cidade fazem parte dos 
investimentos da prefeitura pa-
ra aumental ainda mais a segu-
rança, pois existe a integração 
dessas câmeras com o Sistema 

Detecta, uma plataforma mo-
derna que permite identificar 
veículos que sejam produto de 
ilícito, por exemplo. 

As câmeras vão autuar os 
motoristas que avançarem o si-
nal vermelho, que não respeita-
rem a faixa de pedestres e os que 
cometerem excesso de veloci-
dade. Estão localizadas em pon-
tos estratégicos. Com sistema de 
câmeras, a prefeitura criou uma 
cerca virtual de segurança nas 
entradas e saídas do município. 
Segundo a Secretaria de Segu-
rança Urbana, a meta é colocar 
em pleno funcionamento (moni-
toramente e fiscalização) todos 
os pontos instalados nos próxi-
mos meses.

Texto: Willian Rafael
Foto: Ricardo Riberto

TRÂNSITO

Imagens do andamento das obras do Estádio Municipal

dos pais que acompanharam as 
entregas dos certificados de con-
clusão aos alunos.

O curso tem o objetivo de ca-
pacitar os alunos da rede municipal 
de ensino de Santana de Parnaíba 
para desempenhar a função de Au-
xiliar Gráfico. A parceria existe des-
de 2009 e, neste ano, mais 60 jo-
vens passam a fazer parte destes 
alunos que participaram do curso.

Durante os cinco meses de du-
ração, os alunos adquirem conhe-
cimento teórico e prático, além de 
participarem de todo o processo de 
confecção gráfica, que vai desde o 
fluxo de produção até o acabamen-
to e expedição. Após a formação, 
os jovens são avaliados pelo sis-
tema de seleção interna da Plural e 
podem ser contratados.

Veículos trafegam na região da Fazendinha onde 
estão instalados alguns dos radares de trânsito 
que passarão a funcionar a partir de 15/12

Alunos do Print School recebem o 
certificado de conclusão do curso

Eu ganhei inúmeras coisas com as aulas no CCAM 
como elasticidade, a perda da timidez, entre outros. E a 
prefeitura oferecer esse espaço é maravilhoso, porque 
tem gente que não tem oportunidade de pagar por uma 
aula de dança ou de música. 

Letícia Alves, moradora do São Pedro e aluna do CCAM

FUNDO SOCIAL
Fundo Social entrega certificados dos cursos de geração de renda

Texto: Cecília Sobreira
Foto: Ricardo Riberto

C
om o objetivo de ajudar os 
munícipes a obterem uma 
renda para complemen-
tar o orçamento familiar, o 

Fundo Social de Solidariedade rea-
lizou, na última semana, a entrega 
dos certificados dos cursos de de-
pilação e manicure. 

As entregas aconteceram no 
Centro de Referência de Assistên-
cia Social  (CRAS) da Fazendinha, 
que contou com a presença da 
Presidente voluntária do Fundo So-
cial Selma Cezar, da professora do 
curso, Joseana Maria, do Diretor 
do Cras Fazendinha José Antônio, 
além dos 70 alunos que receberam 
os certificados de conclusão.

SAÚDE
Zoonoses realiza ação contra a

leishmaniose em Alphaville

N
a última semana o setor de zoonoses da prefeitura esteve na 
região de Alphaville realizando a coleta de sangue de cerca de 
100 cães para inquérito sorológico de leishmaniose, devido a 
suspeita de que um cão no bairro tenha contraído a doença, 

evitando que seja transmitida para outros animais. Após análise todos 
os resultados deram negativo para a doença. A leishmaniose é uma 
doença que pode ser transmitida do animal para os seres humanos por 
meio da picada do mosquito palha (clogmia albipunctata), transmissor 
da doença. Mais informações no telefone: 4154-6889.
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ASSISTÊNCIA SOCIAL

Moradores recebem certificados de conclusão
do Programa Time do Emprego

C
om o objetivo de auxiliar 
os moradores da cidade 
a retornarem ao mercado 
de trabalho, a Secretaria 

de Assistência Social da prefeitu-
ra realizou, no último dia 06, no 
Cine Teatro Coronel Raymundo, 
a entrega de certificados do Pro-
grama Time do Emprego.  

Realizado entre os meses de 
outubro e novembro nas unidades 
assistenciais dos bairros Jardim 
Itapuã, Cidade São Pedro, Fazen-
dinha e Jardim Isaura, cerca de 80 

Texto: Cecília Sobreira
Foto: Fabiano Martins

Alunos comemoram após receberem os certificados do Programa Time do Emprego

P
elo quinto ano consecu-
tivo Santana de Parnaíba 
segue diminuindo os ín-
dices de mortalidade in-

fantil. Os resultados são reflexo 
das políticas públicas adotadas 
pela prefeitura, como é o caso 
do Programa Mãe Parnaibana, 
que só esse ano entregou mais 
de 1.200 kits enxovais para as 
gestantes de Município.

Para receber o kit, que é 
composto por cerca de 20 

Texto: Willian Rafael
Foto: Fabiano Martins

Centenas de famílias estiveram presentes na 
entrega realizada no dia 26 de novembro

Programação contará com presépio, casa do Papai Noel e cantatas natalinas

Natal de Luz de Santana de Parnaíba
começa no próximo dia 13

S
antana de Parnaíba já 
iniciou os preparativos 
para uma das come-
morações mais espe-

radas do ano: o Natal de Luz! A 
Secretaria de Cultura e Turis-
mo da prefeitura está fazendo 
os últimos ajustes da progra-
mação natalina do município.

A programação começa na 
próxima quinta-feira, (13/12) 
a partir das 19h, com a inau-
guração do presépio, que fica-
rá instalado na nova Praça 14  
Novembro e contará com um 
espaço cenográfico de 300m2 
baseado na vila de Jerusalém, 
contendo 22 personagens arti-
culáveis, em tamanho real, que 
representam o local dos acon-
tecimentos, antes e após o nas-
cimento de Jesus Cristo. Mais 
uma vez a praça será totalmen-
te lluminada para que o público 
entre no clima natalino. 

As ruas que fazem parte do 
Centro Histórico, como a San-
ta Cruz, Bartolomeu Bueno, Su-
zana Dias e André Fernandes, 

itens entre mamadeiras, fral-
das, bodys e carrinho de bebê, 
as mamães tem que fazer todo 
o acompanhamento pré-natal, 
além de participar de palestras 
com temas relacionados aos 
cuidados com os bebês; elas 
também recebem cartão vale-

alunos participaram do curso, dos 
quais mais de 10% deles já retor-
naram ao mercado de trabalho 
com a ajuda do programa. 

De acordo com o Secretário 
de Assistência Social, Fábio Men-

-transporte para comparecer 
às consultas. 

Desde o início do programa, 
mais de 7 mil famílias foram be-
neficiadas e na última semana, 
no Cine Teatro Coronel Raymun-
do, mais de 160 kits enxoval fo-
ram entregues em uma cerimô-
nia que contou com a presença 
do chefe do executivo municipal, 
da presidente voluntária do Fun-
do Social e do Secretário de As-
sistência Social.

KIT BEBÊ PASSO A PASSO
Na ocasião, as mães que fi-

zeram cem por cento do acom-
panhamento médico dos bebês 
durante o primeiro ano de vida 
receberam o kit do Programa 
Bebê Passo a Passo, compos-
to por fotos, calendário, caneca, 
camiseta e quadro personaliza-
do com fotos das crianças. 

donça, a partir de 2019 todos os 
Centros de Referência de Assis-
tência Social (CRAS) e os Núcle-
os de Assistência Social (NAS) 
contarão com o Programa Time 
do Emprego. 

Moradores de diversos bairros recebem
títulos de propriedade

AME Parnaíba passa a contar com
a especialidade  de Hebiatria

 Programa Mãe Parnaibana atendeu
mais de 1200 gestantes em 2018

O 
último sábado (01/12) 
foi de muita alegria pa-
ra muitos moradores 
de Santana de Parnaí-

ba, pois a prefeitura, por meio 
da Secretaria de Habitação en-
tregou 100 títulos de proprieda-
de gratuitos para os moradores 

Texto: Cintia Almeida
Foto: Sandro Almeida

de dez bairros, como: Jardim 
Piauí, Jardim Ceará, Jardim 
Guilherme, Jardim Plutão, en-
tre outros.

O evento aconteceu no au-
ditório da Secretaria de Habita-
ção, secretaria responsável por 
promover o projeto, e estiveram 
presentes o Chefe do Executivo, 
representantes do legislativo, 

funcionários da Secretaria de 
Habitação e os representantes 
das famílias beneficiadas que 
receberam a documentação.

O projeto de regularização 
fundiária valoriza os imóveis 
proporciona inclusão urbanís-
tica e ambiental, e a prefeitura 
já regularizou urbanisticamente 
mais de 20 mil lotes na cidade.

E a prefeitura já regularizou urbanisticamente 
mais de 20 mil lotes na cidade

SAÚDE

Texto: Renato Menezes
Foto: Sandro Almeida

estarão decoradas para as co-
memorações de natal. Na Estra-
da dos Romeiros, entre o Mo-
numento até o acesso as Ruas 
Padre Guilherme Pompeu e 15 
de novembro, já foi instalada a 
nova decoração, com direito ao 
trenó do Papai Noel, ursos po-
lares, árvore de Natal, entre ou-
tros. A partir do dia 14, o CEMIC 
será a “Casa do Papai Noel”, e a 
praça de alimentação ficará ins-
talada na rua Conde de Monsan-
to, atrás da Igreja Matriz.

Para completar, nos dias 
13,14,15,21, 22 e 23/12, a 
partir das 19h30, na Praça 14 
de novembro,  acontecerão as 
cantatas natalinas, com os co-
rais das Igrejas IPHALPHA, Me-
todista, Tortitália e de Jesus 
Cristo dos Santos dos Últimos 
Dias, com canções que irão 
abençoar as noites de Natal dos 
parnaibanos. Imperdível!

“Esse curso faz com que tenhamos mais 
possibilidade de conseguir um bom emprego, 
além de nos ajudar a descobrir nossas 
habilidades, competências e o que eu quero 
para o meu futuro. Fiquei muito feliz com o 
resultado”.  

Andreza Amorim – Moradora do bairro
da Fazendinha  

ASSISTÊNCIA SOCIAL

A 
prefeitura de Santana 
de Parnaíba, por meio 
da Secretaria Munici-
pal de Saúde, oferece 

mais de 30 especialidades no 
AME(Atendimento Médico Espe-
cializado) Parnaíba. Entre essas 
especialidades uma novidade no 
município e na região: a Hebia-
tria, que tem contribuído para que 
os adolescentes do município te-
nham comportamentos e hábitos 
de vida mais saudáveis. 

A Hebiatria é uma especiali-
dade voltada ao atendimento de 

Texto: Cecília Sobreira
Foto: Rafael Alves

HABITAÇÃO

adolescentes, com faixa etária 
de 12 a 18 anos, no intuito de 
acompanhar o desenvolvimento, 
alterações hormonais, mudança 
nas emoções, no seu comporta-
mento no meio social, além das 
transformações físicas e psico-
lógicas, para que os adolescen-
tes esclareçam suas dúvidas e 
passem por essa fase de uma 
maneira mais tranquila. O AME 
Parnaíba atende em média 2700 
adolescentes por ano. 

Moradores tiram fotos
da decoração natalina na 
Estrada dos Romeiros

Cristiane da Silva com o filho Raick que faz 
atendimento com Hebiatra no AME Parnaíba

É maravilhoso ganhar um mimo para o nosso bebê, 
a qualidade do material é muito boa e têm muitas 
mães que não têm condições de comprar. O trabalho 
que a prefeitura está realizando é muito bom, é grati-
ficante, sem contar toda atenção que a gente recebe 
no pré-natal 
Angélica de Oliveira, moradora do bairro Cidade São Pedro

“É importante o investimento na hebiatria, porque é 
uma especialidade que não é fácil encontrar na região 
e em planos de saúde e é fundamental esse atendi-
mento especializado, pois o adolescente de hoje será 
o nosso adulto de amanhã e queremos que se torne 
um adulto feliz, saudável, produtivo, para que conviva 
em sociedade da melhor forma possível.”. 

Andrea Cianciarullo – Hebiatra do AME Parnaíba 

“Os meus filhos passam no Hebiatra do AME 
e o atendimento é excelente, as consultas são 
muito boas. É muito bom ter um atendimento 
especializado para cada idade”. 

Cristiane da Silva – Moradora do bairro Germano
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