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Celebração da missa contará com a presença da Diocese de Jundiaí e concerto sacro

Com a conclusão das obras de fachada externa 
Igreja Matriz será reinaugurada dia 16

ESPORTE

Texto: Renato Menezes
Foto: Marcio Koch

A
s futuras gerações de atle-
tas de Santana de Parnaíba 
cada vez mais vem se des-
tacando em todas as com-

petições que participam. No fute-
bol, os garotos do sub-15 ficaram 
com o vice-campeonato da 34ª 
Copa São Paulo de Futebol, que é 
organizada pela Associação Paulis-
ta de Futebol (AFP). 

Disputada na última semana 

Santana de Parnaíba é vice-campeã
da Copa São Paulo de Futebol

Barragem Edgard de Souza

Localizada na Estrada dos Romeiros (Cachoeira do Inferno – 
rio) é a primeira usina da “Light” no Brasil. Inaugurada em 

23 de setembro de 1901 em homenagem a Edgard de Souza, 
o primeiro brasileiro a ocupar o cargo de direção no grupo 

canadense. O local pode ser observado no final da Rua Conde 
Monsanto. Neste espaço acontece anualmente à encenação do 

Drama da Paixão.

SAÚDE

Texto: Cecília Sobreira
Foto: Marcio Koch

C
om o objetivo de aprimorar 
as técnicas de salvamento 
e resgate dos profissionais 
que atuam na saúde a Se-

cretaria Municipal de Saúde realizou, 
no último dia 11, mais uma etapa do 
curso de qualificação e aperfeiço-
amento voltado aos enfermeiros e 
técnicos de enfermagem que serão 
os futuros integrantes da equipe do 

Prefeitura promove treinamento para os futuros 
integrantes do SAMU de Santana de Parnaíba

no Campo Municipal Cidade São 
Pedro, a final foi contra a equipe 
do CDC Cleusa Bueno, que termi-
nou empatada em 0 a 0. Santana 
de Parnaíba superou mais de 20 
equipes a acabou conquistando o 
troféu de prata do torneio, que foi 
muito comemorado pela torcida, 
jogadores e comissão técnica da 
Secretaria de Esportes (SMAFEL) 
por se tratar de uma das compe-
tições mais importantes do calen-
dário regional.

SAMU (Serviço de Atendimento Mó-
vel de Urgência), que será implanta-
da em breve no município.
    Desde novembro cerca de 20 
integrantes participam do trei-
namento, que conta  com aulas 
práticas e teóricas, e será con-
cluído no final deste ano, deixan-
do os profissionais do município 
preparados para realizarem aten-
dimentos médicos em casos de 
urgência e emergência.

Foto: Marcio Koch

VENHA VISITAR!
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706 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
acabamento de 
fundição

3

Analista
administrativo

5 X

Arrumadeira
de Hotel

1

Atendente de lan-
chonete (Madero)

13

Atendente de
telemarketing

15 X

Auxiliar
administrativo

4 X

Auxiliar de
almoxarifado

10 X

Auxiliar de cozinha 16

Auxiliar de
enfermagem

13

Auxiliar de linha
de produção

2 X

Cabeleireiro 8

Carreteiro 5

Chefe de serviços 
de limpeza

1

Cobrador de
ônibus

10 X

Colorista 2

Corretor de
imóveis

300

Costureira em 
geral

4

Encarregado de 
manutenção

1

Farmaceutico 1

Fonoaudiólgo geral 2

Funileiro de 
automóveis
(reparação)

1

Garçom 1

Gerente comercial 1

Laminador 1

Manicure 12

Marceneiro 1

Mecânico de
motor a díesel

1

Mofrentista 4

Montador 3 X

Montador de veí-
culos (reparação)

2

Op. de telemarke-
ting ativo e
receptivo

3 X

Operador de 
caldeira

1

Operador de extru-
sora de borracha

1

Operador de tele-
marketing ativo

200

Operador de tele-
marketing recep-
tivo

35 X

Padeiro 1

Preparador de 
pastas na fab. de 
tintas

1

Professor de
inglês

2

Químico 2

Serralheiro 2

Soldador 1

Supervisor de
lavanderia

2

Técnico de
enfermagem

10

Vendedor pracista 1

Vigia 1

Texto: Cintia Almeida
Foto: Sandro Almeida/Marcio Koch

blico acompanhou o momento em 
que as milhares de microlâmpa-
das, instaladas nas árvores, foram 
acesas na Praça 14 de novembro 
e nos arcos em torno das ruas do 
Centro Histórico.

Na ocasião, houve a pro-
cissão das velas e apresenta-
ção do coral com integrantes 
da Instituição Rainha da Paz e 

o Padre Paulo abençoou o pre-
sépio. Em seguida o Papai Noel 
e as suas ajudantes chegaram 
a praça trazendo muita alegria 
para todos os presentes.

Além dos moradores e turis-
tas, a inauguração contou com a 
presença do chefe do executivo, 
representantes do legislativo e de-
mais autoridades. 

A 
cidade de Santana de 
Parnaíba já está em cli-
ma natalino, pois na 
noite da última quinta-

-feira (13) foi realizada a inau-
guração da decoração de natal 
e presépio 2018.

Após muita expectativa, o pú-

A praça e as ruas no entorno do Centro Histórico foram decoradas com milhares de microlâmpadas

Festivais Regional e Interescolar 
de Natação batem recorde de 

participantes no bairro Cento e Vinte 

O 
domingo (9) foi mo-
vimentado no Ginásio 
do bairro Cento e Vin-
te que recebeu milhares 

de atletas e centenas de expec-
tadores para prestigiar os Festi-
vais Interescolar e a 2ª Edição 
do Festival Regional de Natação.

Depois de participar das se-
letivas nas unidades onde prati-
cam aulas de natação, os 5 me-
lhores alunos (de acordo com o 
gênero e categoria de competi-
ção) de cada uma das 6 pisci-

Texto: Willian Rafael
Foto: Fabiano Martins

ESPORTE CULTURA

Inauguração do Natal de Luz reúne 
centenas de pessoas no Centro Histórico

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

quia da igreja, além de  membros 
eclesiásticos da diocese de Jun-
diaí, seguida da apresentação de 
concerto sacro, da conceituada 
S. Paulo Schola Cantorun. Às 18h 
acontece a missa que será cele-
brada pelo bispo da Diocese de 
Jundiaí Dom Vicente Costa. 

Iniciada em setembro de 
2016, a obra levou mais de dois 
anos para ser concluída, por tra-
tar-se de uma restauração, na 
qual o objetivo foi de manter as 
características do templo reli-
gioso, respeitando sua história 
e a simbologia que representa o 
marco inicial da cidade e motivo 
de orgulho para todos os parnai-
banos. Tombado pelo Condepha-

at (Conselho de Defesa do Patri-
mônio Histórico, Arqueológico, 
Artístico e Turístico do Estado de 
São Paulo), foram feitas uma sé-
rie de intervenções como a con-
servação da fachada, reforma e 
restauração dos vitrais, entre ou-
tros detalhes que foram acom-
panhados pelos responsáveis da 
paróquia e pela equipe da Secre-
taria de Cultura e Turismo. 

A obra da igreja contou com 
recursos do FID e da prefeitura 
para conclusão dos trabalhos e 
os moradores poderão, a partir 
deste domingo, retornar a ce-
lebração das missas e outras 
cerimônias na centenária Igre-
ja Matriz.

U
m dos grandes patrimô-
nios culturais de Santa-
na de Parnaíba e um dos 
mais antigos do Estado 

será reinaugurado neste domingo 
(16): A Igreja Matriz Santa Ana 
com uma programação especial.

As comemorações começam 
a partir das 17h com o descerra-
mento da fita inaugural, que será 
feita pelo chefe do executivo mu-
nicipal, acompanhado do Secretá-
rio Adjunto e presidente do Con-
selho Gestor do FID (Fundo de 
Interesses Difusos) Sr. Luiz Sou-
to Madureira,  autoridades do mu-
nicípio, representantes da paró-

PATRIMÔNIO

Com a conclusão das obras de fachada externa 
Igreja Matriz será reinaugurada dia 16

Alunos do CCAM Fazendinha 
realizam última apresentação de 

fim de ano

O 
último domingo (10) foi 
de muita emoção para 
centenas de alunos do 
Centro Cultural Artístico 

Municipal – CCAM Fazendinha, 
que realizaram as apresentações 
de final de ano do curso de dança 
no Espaço Savana.

Intitulado Insight, o espetáculo 
contou com mais de 30 coreogra-
fias de diversos ritmos musicais, 
como balé, forró, jazz, bolero, en-

tre outros, que são ensinados nas 
aulas promovidas pela prefeitura, 
por meio da Secretaria de Cultura.

O evento contou com a parti-
cipação de 175 alunos, além de 
centenas de espectadores entre 
autoridades, amigos, familiares. 
Os interessados em fazer as au-
las podem fazer a inscrição no 
CCAM, localizado na Estrada Te-
nente Marques, 5005. Mais infor-
mações sobre os diversos cursos 
podem ser obtidas no telefone: 
4154-5025.

Texto: Cintia Almeida
Foto: Sandro Almeida

CULTURA

Imagem da fachada da Igreja Matriz que foi concluída e será reinaugurada neste domingo (16)

nas do município foram selecio-
nados para participar do torneio 
interescolar.

A competição municipal 
contou com atletas da ACM Al-
phaville, CEU de São Paulo, Aca-
demia Aldeia Fitness e da Prefei-
tura de Barueri.

Ao todo, mais de 1250 atle-
tas competiram em 17 catego-
rias diferentes e os três primei-
ros colocados em cada uma 
delas foram premiados com me-
dalhas de ouro, prata e bronze, 
de acordo com as respectivas 
colocações.

Os alunos do CCAM Fazendinha realizaram as 
apresentações de Final de Ano no Espaço Savana

Centenas de familiares vibraram com as disputas dos 
festivais de natação realizados no Ginásio Cento e Vinte 

SEGURANÇA

Índices de segurança de Santana de Parnaíba permanecem os melhores da Região Metropolitana de São Paulo

  Texto: Willian Rafael

D
esde de 2013 Santana 
de Parnaíba é referência 
em segurança pública 
na região metropolitana. 

De acordo com o último levan-
tamento divulgado pela Secreta-

ria de Segurança Pública do Es-
tado o município se mantém na 
primeira posição como a cidade 
mais segura.

Os dados, relativos ao mês 
de outubro em comparação 
ao  mesmo mês do ano ante-
rior, apontam que a cidade não 

Celebração da missa contará com a presença da Diocese de Jundiaí e concerto sacro

Cada vez mais eu vejo a melhora dos eventos, 
e da organização e isso é fantástico! A gente 
só vê crescimentos e isso tem feito muito bem 
para o esporte e para as pessoas da região! 
A prefeitura está de parabéns por organizar 
eventos como esse! 

Márcio Rolim, Aluno da piscina do 120

só manteve os índices abaixo 
da média dos municípios que 
compõem a região metropoli-
tana como também registrou 
quedas significativas com rela-
ção a alguns delitos como ten-
tativa de homicídio, lesão cor-
poral dolosa e estupro.

Os resultados são reflexos 
das políticas públicas adotadas 
pelo município como a implanta-
ção do Sistema Detecta, o Pro-
grama Ilumina Parnaíba, com a 
iluminação em LED, a implanta-
ção da Patrulha Guardiã Maria 
da Penha, a qualificação contí-

nua dos profissionais e equipa-
mentos de segurança, pro-
gramas de prevenção como o 
Prossegue e o Proerd, além do 
Centro de Controle Operacional 
e as Inspetorias Operacionais da 
Guarda Municipal Instaladas em 
pontos estratégicos da cidade.
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