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Prefeitura assina convênio com
Grêmio Audax Osasco para cuidar das 

categorias de Base do Futebol Parnaibano
Foto: Linda Marinho

Delegação parnaibana conquista o 9º lugar dos
Jogos Regionais entre as 48 cidades participantes

Santana de Parna-
íba conquistou 54 
medalhas durante a 
58º edição dos Jo-
gos Regionais da 8ª 
região Esportiva do 
Estado de São Pau-
lo. Página 4
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A equipe de atletismo 
masculino foi um
dos destaques da
competição da
58º Jogos Regionais

A Secretaria de Educação
tem nova sede. Pág. 4

Santana de Parnaíba festeja
sua padroeira Santa Ana com
programação extensa. Pág. 5

Festa Julina do CCAM atrai moradores
do Centro Histórico e região. Pág. 5

Campanha de Vacinação Antirrábica 
será adiada de acordo com Secretaria

de Saúde do Estado. Pág. 6

Com o objetivo de promover a integração social dos jovens par-
naibanos, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Ativi-
dade Física, Esportes e Lazer e da Coordenadoria Municipal da 
Juventude, assinou na última quinta-feira, 17/07, o convênio com 
o Grêmio Audax Osasco, uma das equipes da divisão principal do 
futebol paulista, para criação de categorias de base do futebol no 
município. Página 3
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Cidade nos Planos de Deus
A palavra de Deus, no livro de gênesis, capítulo três 
e versículo 15 que diz: “E porei inimizade entre ti e a 
mulher e entre a tua semente e a sua semente e es-
ta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar”. O 
texto aqui se refere a queda dos nossos primeiros 
pais, Adão e Eva, que no Jardim do Éden, quando 
a eles foi dada uma liberdade tal que usufruíram de 
tudo quanto tinha no jardim formado pelo próprio 
Deus, que foram proibidos de participar do fruto da 
ciência do bem e do mal e Deus disse a eles: “No 
dia em que vocês comerem deste fruto, certamen-
te morrerão.” 
O plano de Deus através dos séculos e o adversá-
rio de nossas almas, Satanás, que foi o primeiro ser 
a pecar, tentou interromper, seduzindo Adão e Eva, 
esta última principalmente a comer do fruto proi-
bido. Eva comeu do fruto, deu ao seu marido que 
também comeu, gerando um caos total. 
O apóstolo Paulo diz que por conta da atitude de 
Adão, foi que gerou o pecado no mundo e o preço 
do pecado é a morte, por conta disso que a bíblia 
diz que todos pecaram e isso ocasionou o dilúvio 
que para quem conhece a história parece que foi 
uma injustiça divina, porém nós que acreditamos na 
bíblia, a justiça divina é correta, , tanto que, na oca-
sião Deus salvou apenas oito almas porque acre-
ditaram na palavra de Deus. Pela desobediência a 
palavra de Deus, veio a destruição de Sodoma e 

Foto: Linda Marinho

Fotos: Linda Marinho           Texto: Renato Menezes 

Valdir Jerônimo - Pastor Setorial da Igreja
Assembléia de Deus – Min. Belém
R. Pedro de Frias, 10 – Chácara Solar 1
Cultos: Terças, Quintas e Domingos das 19h às 21h 

Gomorra, varrendo as duas cidades do mapa, mes-
mo assim, o pecado continuou, porque o ser huma-
no é de uma raça adâmica, ou seja, descendente 
de Adão, ocaisionando que fi cássemos entre o ceú 
e a terra, que os judeus consideram vergonhoso, 
mas para nós foi uma vitória muito grande, devido a 
misericórdia de Deus. 
Por isso, não devemos culpar a origem do peca-
do, por Adão, pois paulo disse que, devido ao erro 
de Adão, os seres humanos caíram, mas por Jesus 
Cristo, os seres humanos podem sair do pó das cin-
zas e se tornar um grande homem, uma grande mu-
lher ou um grande cidadão. O conselho que trans-
mito a todos os leitores deste jornal é que creiam 
em nosso senhor Jesus Cristo e assim será salvo 
a ti e a tua família, pois como diz no livro de João, 
versículo 3, capítulo 16: “Deus amou o mundo de 
tal maneira, que deu seu único fi lho para que todo 
aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida 
eterna.” Portanto, que todos tenham conhecimento 
do que diz a palavra de Deus, pois ele é o salvador 
do mundo e o redentor dos pobres.”

 A primeira-dama e presidente do 
Fundo Social de Solidariedade, Sel-
ma Cezar deu início no dia 16/07, a um 
projeto para melhorar a vida da famí-
lia do morador do Jardim Isaura, Jere-
mias de Oliveira e de suas irmãs, que 
sofrem de uma grave doença degene-
rativa, chamada de Ataxia Cerebelar 
(perda de coordenação dos movimen-
tos musculares voluntários).

Família é atendida pelo Fundo Social
de Solidariedade e terá sua casa reformada

 A ajuda consiste na reforma total 
no imóvel. E para que isso fosse pos-
sível, a família foi encaminhada para 
uma residência no Parque Santana 
onde fi carão até que a reforma da ca-
sa seja concluída.
 A decisão foi tomada após Selma 
Cezar ir até o local para entregar um 
andador solicitado pelo munícipe, para 
sua fi sioterapia. Ao ver a situação da 

Jeremias é um dos irmãos beneficiados
com a nova casa

A família ficará morando na casa até a conclusão da
reforma total da sua casa no Jardim Isaura

Ambulância de resgate realizou o transporte
das irmãs do Jeremias para a nova casa

casa, com rachaduras e infi ltrações, 
viu a necessidade da reforma, uma 
vez que as irmãs de Jeremias devido 
à evolução da doença permanecem o 
tempo todo na cama. Todos os cui-
dados dos irmãos são realizados pela 
moradora Maria Ferreira de Oliveira, tia 
de Jeremias, que fi cou muito feliz ao 
saber sobre a reforma da casa. 
 A mudança contou com o apoio da 

Secretaria de Saúde, que por meio da 
equipe de Resgate, cuidou para que 
todos fossem transportados com toda 
segurança. A primeira-dama Selma Ce-
zar falou que esta ação social feita pela 
família, reforça que o compromisso da 
prefeitura não é somente com o coleti-
vo, mas também em situações pontu-
ais que requerem uma atenção maior, 
como o caso da família do Jeremias.
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 Com o objetivo de promover a inte-
gração social dos jovens parnaibanos, 
a Prefeitura, por meio da Secretaria 
Municipal de Atividade Física, Espor-
tes e Lazer e da Coordenadoria Muni-
cipal da Juventude, assinou na última 
quinta-feira, 17/07, o convênio com o 
Grêmio Audax Osasco, uma das equi-

O presidente do Grêmio Audax Osasco, Vampeta, assina convênio com a Prefeitura para cuidar das categorias de base do futebol da cidade

Representanto a Prefeitura, Secretário de Esportes Flávio
Mendonça assina contrato

Da esquerda para direita, Ex-jogador da seleção Vampeta, Mario Teixeira 
diretor executivo do Audax e Fernando Yamada, Gerente de futebol

Prefeitura assina convênio com
Grêmio Audax Osasco para cuidar das 

categorias de Base do Futebol Parnaibano
pes da divisão principal do futebol 
paulista, para criação de categorias de 
base do futebol no município. 
 A solenidade, realizada no Gabinete 
do Prefeito, contou com a presença do 
presidente do clube, Marcos André Ba-
tista Santos, conhecido como Vampeta, 
do diretor executivo, Mário da Silveira 

Teixeira, do Gerente de Futebol, Fernan-
do Yamada, do Coordenador das Cate-
gorias de Base, Max Sandro, além dos 
secretários de Atividade Física, Esporte 
e Lazer (SMAFEL), Flávio Mendonça e 
da Comujuv, Amauri Monge Fernandes.
 Com a assinatura, o Osasco Audax 
transferirá ao município a sua metodo-

logia de treinamento para as catego-
rias de base do futebol parnaibano, a 
prefeitura irá oferecer toda a infra-es-
trutura dos campos do município, que 
estão localizados nos bairros Colinas 
da Anhanguera, Cento e Vinte, além do 
Campo Municipal.
 A parceria irá trabalhar com até três 
núcleos de categorias de base no mu-
nicípio, nas quais poderão participar as 
crianças com idades de 11 a 17 anos, 
desde que as mesmas estejam matri-
culadas nas escolas da rede municipal 
e assistindo regularmente as aulas.  
 Este é o primeiro projeto promovi-
do pelo Audax fora de Osasco que ini-
cialmente contará com 800 crianças 
do município. Olheiros do clube visita-
rão periodicamente os locais de treina-
mento e os atletas que mais se desta-
carem serão encaminhados ao Centro 
de Treinamento do Grêmio Audax em 
Osasco para participar de testes no 
clube ou ser encaminhados para ou-
tras equipes do cenário nacional.
 “Como ex-jogador acabei aprenden-
do muito do conceito futebolístico que 
é basicamente o toque de bola, o domí-
nio, mas principalmente passar para es-
ta garotada que o segredo das grandes 
equipes e a essência do clube Audax 
Osasco está na importância do coope-
rativismo, do jogo em equipe e é o que 
pretendemos fazer aqui em Santana de 
Parnaíba”, falou Max Sandro, coordena-
dor das categorias de base do clube.
 Muito descontraído e contente com 
a parceria, Vampeta, presidente do Grê-
mio Osasco disse que investir nas crian-
ças é dar ao próximo a oportunidade de 
realizar o mesmo sonho que um dia ele 
teve: “Essa parceria é em prol do fute-
bol, onde vamos dar as crianças a chan-
ce de realizar o sonho de se tornar um 
jogador profi ssional, abrindo portas e 
descobrindo talentos para quem sa-
be em oito ou dez anos, saia daqui um 
atleta que possa representar o Brasil em 
uma Copa do Mundo”, falou o ex-joga-
dor da seleção brasileira.
 O Coordenador Municipal da Ju-
ventude, Amauri Monge Fernandes, 
falou que a parceria é uma maneira 
de integrar o jovem a sociedade, por 
meio do esporte, “O esporte é um dos 
caminhos mais viáveis para que os jo-
vens se integrem mais com socieda-
de, aprendendo como trabalhar coleti-
vamente.”, concluiu.

O time
 Grêmio Osasco Audax, conhecido 
apenas por Audax é um clube brasilei-
ro de futebol fundado em 17/05/2004, 
na cidade de São Paulo e com sede 
em Osasco. Recentemente subiu para 
o Campeonato Paulista de Futebol Sé-
rie A1, equivalente à primeira divisão.
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 Santana de Parnaíba conquistou 
54 medalhas durante a 58º edição dos 
Jogos Regionais da 8ª região Esporti-
va do Estado de São Paulo.
 A competição reuniu atletas de 60 
cidades que disputaram entre os dias 
02 e 12/07, 22 modalidades esporti-
vas, divididas entre masculina e femi-
nina e primeira e segunda divisões.
 O torneio teve como campeões 
na 1ª Divisão as cidades de Soroca-
ba, com 347 pontos, Jundiaí com 299 
pontos e Itu com 180 pontos. Na se-
gunda divisão, grupo a qual Santana 
de Parnaíba pertence a grande cam-
peã foi Itapeva com 161 pontos, Mai-
rinque com 151 e Salto com 143.

Fotos: Divulgação           Texto: Regiane Castanon 

Um dos destaques da cidade na competição, a equipe de
atletismo feminino e masculino posa para foto após o torneio 

 Com uma delegação composta por 
180 atletas disputando 11 modalida-
des, a cidade obteve no decorrer da 
jornada 24 de ouro, 15 de prata e 15 
de bronze, somando 84,5 pontos na 
pontuação geral com destaque para as 
modalidades de Atletismo e Atletismo 
PCD (Pessoas com Defi ciência), Karatê 
masculino e feminino e Natação PCD.
 Na classifi cação geral da competi-
ção, a cidade fi cou em nono lugar, en-
tre os 48 municípios que disputaram 
os jogos pela segunda divisão. Os re-
sultados adquiridos garantiram à San-
tana de Parnaíba a participação nos 
Jogos Abertos do Interior, no mês de 
novembro em Bauru.

Modalidades Medalhas
Xadrez Masculino Prata
Xadrez Feminino Prata
Vôlei quadra Masculino Prata
Vôlei quadra Feminino Prata
Vôlei Praia Feminino Prata
Natação PCD 03 Ouro, 01 Bronze
Karatê Feminino Ouro
Karatê Masculino 01 Ouro, 02 Prata e 05 Bronze
Atletismo PCD Feminino 03 Ouro
Atletismo PCD Masculino 01 Ouro, 02 Prata
Atletismo Feminino 12 Ouro, 03 Prata e 04 Bronze
Atletismo Masculino 03 Ouro, 03 Prata e 05 Bronze

Quadro de Medalhas

 Foi inaugurado na última quarta-fei-
ra, 16/07, o novo prédio da Secretaria 
de Educação. A cerimônia contou com 
a presença do Prefeito Elvis Cezar e da 
primeira-dama e presidente do Fundo 
Social de Solidariedade, Selma Cezar, 
de vereadores, secretários, funcioná-
rios da Educação e moradores.
Localizada na Avenida Brasil, 150, no 
centro da cidade, a nova secretaria 
oferece mais conforto, melhores aco-
modações e amplo espaço para os di-
versos serviços que oferece à popula-
ção. Com três pavimentos, o prédio foi 
dividido por setores para atender os 30 
departamentos, como coordenação 
pedagógica, material, compras, recur-
sos humanos, supervisão, serviço so-
cial, plantão de atendimento, esporte 
educacional entre outros, além de dois 
auditórios com capacidade para 100 
pessoas cada um. 
 A nova sede conta também com 
rampa de acesso, elevador e banheiros 
adaptados para os moradores com mo-
bilidade reduzida e um amplo pátio com 
garagem coberta para estacionamento 
dos carros da Secretaria de Educação.
 Para o secretário de Educação, 
Jailton Aparecido dos Santos, a nova 
sede mostra a importância e a dimen-
são que a Educação representa hoje 
para a cidade e para a administração.
 “Além do conforto para nossos fun-
cionários e nossa população, essa 

A Secretaria de Educação tem nova sede
mudança era mais que necessária. Es-
távamos num prédio antigo, sem aces-
sibilidade nenhuma e agora, além de 
ter todos os departamentos centraliza-
dos neste prédio, continuamos perto 
do centro, para atender nossos mora-
dores e professores com todo confor-
to necessário. É um sonho realizado 
para os mais de três mil funcionários 
da educação”, fi nalizou.
A Rede Municipal de Ensino é com-
posta por 68 Colégios Municipais que 
atendem do Ensino Infantil ao Ensino 
Médio, 30.513 alunos e 3.381 funcio-
nários. O atendimento ao público na 
Secretaria de Educação é de segunda 
a sexta-feira, das 08 às 16 horas.

Fotos: Marcio Koch      Texto: Regiane Castanon

A nova Secretaria de Educação 
esta instalada na Avenida Brasil, 
150, no Centro da cidade

Delegação parnaibana conquista o 9º lugar dos 
Jogos Regionais entre as 48 cidades participantes
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Fotos: Roberto Andrade          Texto: Renato Menezes

 Nos dias 25, 26 e 27 de julho sem-
pre a partir das 18h, acontece a tradi-
cional Festa da Padroeira em Santana 
de Parnaíba. A festa de caráter religio-
so tem como objetivo celebrar o dia de 
Santa Ana, a avó de Jesus e conside-
rada protetora da cidade. A Prefeitura, 
juntamente com a Paróquia de Santa 
Ana, programou uma série de ativida-
des culturais e religiosas.
 As comemorações começam na 

 Promovida pela Prefeitura, por meio da Secreta-
ria de Cultura e Turismo, a primeira Festa Julina do 
Centro Cultural Artístico Municipal – CCAM, realiza-
da no Centro Histórico, contou com grande público 
na Praça da Bandeira.
 Os moradores prestigiaram a festa, que contou 
com a apresentação da quadrilha temática Quadri-
samba, realizada pelos alunos do CCAM que mes-
clava o ritmo das tradicionais danças caipiras com 
as marchinhas do samba de bumbo, que são toca-
das no carnaval parnaibano. 

Santana de Parnaíba festeja o dia de sua
padroeira Santa Ana com programação extensa

Festa Julina do CCAM atrai moradores
do Centro Histórico e região

sexta-feira, 25, quando é comemo-
rado o dia de São Cristovão – san-
to protetor dos motoristas. Nesse 
dia, será realizada a partir das 19h30 
missa na Igreja Matriz e simultanea-
mente acontece também a benção 
dos veículos que passam pela Estra-
da dos Romeiros, na altura do Mo-
numento aos Bandeirantes. E às 21h 
show na Praça da Bandeira no Cen-
tro Histórico.

 O destaque da festa caipira fi cou por conta do 
casamento caipira, que teve como protagonista a 
participação de três cabeções que na ocasião repre-
sentaram o padre, o noivo e a noiva. O evento teve 
ainda a tradicional fogueira, barracas com comidas 
típicas e a apresentação da dupla sertaneja Marcos 
e Alexandre, que animou o público com músicas de 
grandes nomes do cenário nacional.
 “Fico feliz em ver que a Prefeitura, em todos os 
eventos que realiza, sempre procura resgatar as tra-
dições que fazem parte da história da nossa cidade 

A Prefeitura em parceria com a Paróquia de Santa Ana preparou um final de semana
cheio de atrações culturais e religiosas

Moradores prestigiam a apresentação da quadrilha com participação dos cabeções na Praça da Bandeira na realização da 1ª Festa Julina

Dia

25/07
(sexta-feira)

26/07
(sábado)

27/07
(domingo)

Horário

19h30

21h

06h

10h
11h
11h
14h

 16h30

20h
22h

11h 

15h
18h30

21h

Local e Evento

Missa de São Cristóvão – Igreja Matriz
Procissão e benção dos veículos (Estrada dos Romeiros, próximo ao Monumento aos Ban-
deirantes)
Show – Praça da Bandeira – Centro Histórico

Alvorada pelas ruas do Centro Histórico com a Banda da Guarda Municipal Comunitária 
(GMC)
Missa na Igreja Matriz 
Retreta com a Banda da GMC - Praça XIV de Novembro – Centro Histórico
Quermesse na Praça XIV de Novembro – Centro Histórico
Música na Praça - Edição Especial
Missa na Igreja Matriz (presidida pelo Bispo Don Vicente Costa), seguida de Procissão a pé 
pelas ruas do Centro Histórico com a Banda da GMC
Show – Praça da Bandeira – Centro Histórico
Encerramento com Show Pirotécnico

Missa na Igreja Matriz
Feira de Artes e Artesanato com Praça de Alimentação
Quermesse na Praça XIV de Novembro – Centro Histórico
Música na Praça – DJ
Missa na Igreja Matriz
Show – Praça da Bandeira – Centro Histórico

Programação Completa

 No sábado, 26/07, dia ofi cial de 
homenagens a Santa Ana, acontece 
uma vasta programação que come-
çará bem cedo e irá até as 22h com 
encerramento de um belo show piro-
técnico. Às 6h da manhã o dia come-
ça com a Alvorada, comandada pela 
banda da Guarda Municipal, às 10h 
missa na Igreja Matriz e muitas ou-
tras atrações ao longo do dia. (confi -
ra programação completa no fi nal da 

matéria).
 No domingo, 27, último dia das co-
memorações, acontece às 11h, mis-
sa na Igreja Matriz, com a tradicional 
feira de artes e artesanato com praça 
de alimentação e quermesse na Pra-
ça XIV de Novembro, no centro histó-
rico. Mais tarde às 15h tem o Música 
na Praça com DJ. Às 18h30 tem a mis-
sa de encerramento e às 21h show na 
Praça da Bandeira.

e esta festa não é diferente. Pois foi algo muito cria-
tivo mesclar as danças da quadrilha com o samba de 
bumbo do carnaval, com os cabeções interagindo e 
o resultado só podia ser esse. Parabéns aos orga-
nizadores e aos alunos do CCAM”, falou Felipe Ra-
mos, morador do Jardim São Luiz.
 Nivaldo Duarte que trouxe sua família para a fes-
ta falou sobre a realização da festa julina no Centro 
Histórico: “Acho muito bacana a iniciativa da pre-
feitura em promover eventos neste sentido, pois 
além de movimentar o comércio local, dá ao mora-
dor uma opção de diversão sem ter que sair da ci-
dade”, comentou.
 Presente no evento, a Secretária de Cultura e 
Turismo, Fátima Muro falou sobre a iniciativa em 
realizar a festa Julina. “Os alunos do CCAM qui-
seram resgatar a tradição da quadrilha, colocando 
nesta festa um pouco da história da cidade, com o 
samba de bumbo e os cabeções e assim envolver 
a comunidade, trazendo aquele jeito acolhedor do 
povo interiorano onde todos participam” comentou 
a secretária que pretende inserir este evento no ca-
lendário parnaibano.
 “Fico muito contente com a adesão do públi-
co nesta primeira edição. Acredito que no próxi-
mo ano mais pessoas virão nos prestigiar fazendo 
com que a festa vire um evento tradicional no mu-
nicípio”, concluiu.
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 No último dia 08/07, a Fundação 
Alphaville em parceria com o Institu-
to Pró Cidadania realizou com apoio 
da Prefeitura de Santana de Parnaí-
ba, uma reunião no Centro de Educa-
ção para Sustentabilidade (CES) para 
a criação de um Núcleo Regional em 
prol dos 8 Objetivos do Desenvolvi-
mento do Milênio (ODMs).
 O evento contou com representan-
tes de diversos setores públicos dos 
municípios de Santana de Parnaíba, 
Jandira, Carapicuíba e Pirapora do 
Bom Jesus, além de representantes 
de empresas e instituições da região.
 Na ocasião, o Movimento Estadu-
al pela Cidadania e Solidariedade “Nós 
Podemos SP”, apresentou a propos-

 Mediante circular da Coordenadoria de Contro-
le de Doenças da Secretaria de Estado da Saúde, 
Santana de Parnaíba não terá a tradicional Cam-
panha de Vacinação Antirrábica de cães e gatos, 
que ocorre normalmente no mês de agosto, quan-
do o Ministério de Saúde envia as vacinas ao mu-
nicípio, para a realização da campanha.
 De acordo com a circular, houve uma altera-
ção nos cronogramas de entrega e, os estoques 
existentes de vacina serão distribuídos conforme 
critério epidemiológico, mantendo prioridade para 
estados e municípios com risco iminente de trans-
missão de raiva.
 Como Santana de Parnaíba não se encaixa nas 
condições defi nidas pelo Ministério Público, uma 
vez que não tivemos casos confi rmados de ani-
mais contaminados pelo vírus da raiva, a Cam-
panha de Vacinação Antirrábica será realizada no 
quarto trimestre. 

Fundação Alphaville promove reunião
para criação do Núcleo Regional dos 8

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio

Campanha de Vacinação Antirrábica será adiada
de acordo com Secretaria de Saúde do Estado

A vacinação de cães e gatos no
município será realizada entre os
meses de outubro e dezembro de 2014

ta do Núcleo Regional no qual solici-
ta que os três setores da sociedade, 
como instituições sem fi ns lucrativos, 
governo e empresas, bem como so-
ciedade civil em geral, realizem ações 
de desenvolvimento social de modo a 
contribuir com os 8 Objetivos do De-
senvolvimento do Milênio.
 “A nossa idéia é criar uma munici-
palização do Movimento Nacional pela 
Cidadania e Solidariedade, queremos 
superar as nossas metas do milênio 
através de índices positivos. O nosso 
primeiro encontro irá estabelecer es-
clarecimentos sobre o assunto e ire-
mos buscar a participação e repre-
sentatividade de todos os setores da 
sociedade em prol do ODM”, informa 

Roberta Carvalhes representante do 
Nós Podemos SP.
 Com a municipalização, o Movi-
mento ganhará mais notoriedade uma 
vez que com o Núcleo Regional, o mu-
nicípio executará diversas ações que 
irão mobilizar a sociedade civil e im-
plantar projetos de acordo com os ob-
jetivos do programa além de fortalecer 
na prática, o alcance do Desenvolvi-
mento do Milênio.
 “O objetivo deste Núcleo é ampliar 
a visibilidade das ações em prol do 
Desenvolvimento Social dos municí-
pios envolvidos, ações realizadas pe-
los três setores da sociedade, contri-
buindo assim com o cumprimento das 
metas dos Objetivos do Milênio. Re-

ceber este evento no CES é muito im-
portante, pois acreditamos não ape-
nas desenvolvermos o social, mas o 
integral das pessoas”, explica Gustavo 
Aloe, coordenador do CES Alphaville.

Sobre o Nós Podemos  
 O Nós Podemos foi criado em 2004 
para conscientizar e mobilizar a so-
ciedade civil e os governos para o al-
cance, até 2015, dos 8 Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio (ODM), es-
tabelecidos em 2000 pela Organização 
das Nações Unidas (ONU) em conjunto 
com 191 países, inclusive o Brasil. Ho-
je o Movimento conta com o apoio de 
193 países. Desde então, estes objeti-
vos são a agenda do Planeta, a agenda 
da Humanidade, a agenda do Brasil e a 
agenda de cada um de nós.

Sobre o Desenvolvimento
do Milênio 

     Os 8 Objetivos do Desenvolvimen-
to do Milênio no Brasil prevêem: O fi m 
da fome e miséria, educação básica de 
qualidade para todos, igualdade entre 
sexos e a valorização da mulher, redu-
ção da mortalidade infantil, melhoria 
da saúde das gestantes, o combate a 
AIDS, malária e outras doenças, qua-
lidade de vida e respeito ao meio am-
biente e a participação de todos traba-
lhando pelo desenvolvimento. 
 Os Núcleos Regionais são instân-
cias estratégicas no processo de mobi-
lização para a municipalização desses 
objetivos.  Os Núcleos mobilizam e arti-
culam as forças locais para que a plata-
forma dos ODM seja fonte inspiradora e 
orientadora no planejamento e na exe-
cução das políticas públicas da região.

Fotos: Roberto Andrade          Texto: Sidnei Rodrigues

O objetivo da reunião foi 
criar um Núcleo Regional 
para o cumprimento dos 

8 Objetivos do Milênio, 
por meio de ações

sociais, governamentais 
e institucionais
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Os aprovados nos CONCURSOS PÚBLICOS citados abaixo, ficam convocados 
para apresentarem-se no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados desta pu-
blicação na Secretaria de Administração, à Rua São Miguel Arcanjo, n.º90, Centro, 
munidos dos documentos enumerados no edital supracitado.
Concurso Público 002/2011 Assistente Social: 030- Ligia Mateus-RG/SP-
33.752.214-5. Concurso Público 002/2012 Monitor Assistencial: 027- Regina 
das Flores Silva de Jesus-RG/SP-22.249.881-X. Concurso Público 007/2012 
Técnico de Enfermagem (12x36): 038- Rosangela Ferreira de Morais-RG/SP-
19.235.823; 039- Ana Rita de Cassia Gromik-RG/SP-34.969.520-9.

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO
Os aprovados no PROCESSO SELETIVO citado abaixo, ficam convocados para 
apresentarem-se no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados desta publi-
cação na Secretaria de Administração, à Rua São Miguel Arcanjo, n.º90, Centro, 
munidos dos documentos enumerados no edital supracitado.
Processo Seletivo 001/2013 PEB II (Educação Especial - Deficiência Auditi-
va): 001- Elâine Ribeiro Netz-RG/SP-18.804.362-7. PEB II (Biologia): 010- Tais 
Pereira de Sousa Lima-RG/SP-46.530.409-6; 011- Adriana Martins Soares-RG/
SP-17.372.984. PEB II (Língua Portuguesa): 043- Mayara de Cassia Ferreira-RG/
SP-43.860.464-7. 

CHAMAMENTO DO APROVADO EM PROCESSO SELETIVO
O aprovado no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO citado abaixo, fica convo-
cado para apresentar-se no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados desta 
publicação na Secretaria de Administração, à Rua São Miguel Arcanjo, n.º90, Cen-
tro, munido dos documentos enumerados no edital supracitado.

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2014
EDITAL DE PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE 

INSCRIÇÕES

A Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, 
de acordo com as disposições da legislação vigente, faz saber, por meio do 
presente Edital, que PRORROGA o período de inscrições até o dia 31 de julho 
de 2014, com vencimento do boleto de pagamento da taxa de inscrição no dia 
01 de agosto de 2014.

A partir do dia 08 de agosto de 2014 o candidato deverá conferir no endereço 
eletrônico www.institutomais.org.br se os dados da inscrição foram recebidos 
e se o valor da inscrição foi pago de acordo com o estabelecido no edital do 
referido Concurso.

Se o candidato não localizar seu nome deverá entrar em contato com o Instituto 
Mais através do telefone (0xx11) 2659-5746 /2659-5748 para verificar o 
ocorrido, nos dias úteis, no horário das 9h às 17h.

A aplicação da Prova Objetiva está prevista para o dia 17 de agosto de 2014, 
na cidade de Santana de Parnaíba, em local e horário a ser informado no Edital 
de Convocação que será divulgado na Imprensa Oficial do Município, na data 
prevista de 08 de agosto de 2014 e estará disponibilizado nos sites: www.
institutomais.org.br e www.santanadeparnaiba.sp.gov.br.

E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente 
Edital de Prorrogação do período de inscrições do Concurso Público - Edital 
nº 01/ 2014.

Santana de Parnaíba, 18 de julho de 2014.
Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2014

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 01 /14

A Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, de acordo com as disposições da legislação vigente, faz saber, por meio do presente Edital, 
que RETIFICA o edital de abertura de inscrições do Concurso Público - Edital nº 01/2014, nos itens a seguir:

1)No capítulo I, no item 1.8, na Tabela II,

ONDE SE LÊ:

CARGOS ÁREA DE 
ATUAÇÃO

CÓDIGOS 
DOS

CARGOS

VAGAS EXISTENTES
VENCIMENTO INI-

CIAL E CARGA HO-
RÁRIA SEMANAL

ESCOLARIDADE / 
REQUISITOS MÍNI-

MOS EXIGIDOS
(a serem comprova-
dos por ocasião da 

TAXA DE 
INSCRI-

ÇÃOTOTAL (*)

RESERVA PARA 
PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA 

(**)

Educador 
Esportivo

Modalidade 
Esportiva – 
MuayThai

127 01 --

R$ 3.232,29
40h

Graduação Superior 
em Educação Física 
e registro profi ssional 
no órgão competente 
e Perfi l Psicológico

R$ 55,00

Modalidade Es-
portiva – Judô 128 01 --

Modalidade 
Esportiva - Ca-

poeira
129 01 --

Modalidade Es-
portiva - Boxe 130 01 --

LEIA-SE:

CARGOS ÁREA DE 
ATUAÇÃO

CÓDIGOS 
DOS

CARGOS

VAGAS EXISTENTES
VENCIMENTO 

INICIAL E CARGA 
HORÁRIA SEMA-

NAL

ESCOLARIDADE / 
REQUISITOS MÍNIMOS 

EXIGIDOS
(a serem comprovados 
por ocasião da convo-
cação, que antecede a 

nomeação)

TAXA DE 
INSCRIÇÃOTOTAL (*)

RESERVA 
PARA PES-
SOAS COM 

DEFICIÊNCIA 
(**)

Educador 
Esportivo

Modalidade 
Esportiva – 
MuayThai

127 01 --

R$ 3.232,29
40h

Bacharelado em Edu-
cação Física, (conforme 
Resolução 07/2004 CNE/
CES) e/ou Licenciatura 
Plena (conforme Resolu-
ção 03/87), com registro 
no Sistema CONFEF/
CREF’s e Perfi l Psicoló-
gico

R$ 55,00

Modalidade 
Esportiva – 

Judô
128 01 --

Modalidade 
Esportiva - 
Capoeira

129 01 --

Modalidade 
Esportiva - 

Boxe
130 01 --

2)No Capítulo V, no item 5.2, nas Tabelas de Avaliações dos candidatos no Concurso 
Público, para os cargos de Médico Clínico Geral (para atuar junto com a Secretaria de 
Atividades Físicas, Esportes e Lazer), Médico (Médico do Trabalho), Médico (todas 
as demais áreas de atuação) e Médico Plantonista (todas as áreas de atuação), 

ONDE SE LÊ: “Legislação e Conhecimentos Pedagógicos”

LEIA-SE: “Conhecimentos Gerais / Atualidades”. 

3) No Anexo II - Conteúdo Programático, para o cargo de Professor de Música(-
todas as áreas de atuação), a Prova de Conhecimentos Específicos,passa a ter o 
seguinte conteúdo:

PROFESSOR D E MÚSICA (TODAS AS ÁREAS DE ATUAÇÃO) –Aspectos conceituais 
do ensino da arte; Arte como expressão; Arte como linguagem e arte como área 
de conhecimento. Abordagens metodológicas do ensino da arte. Contextualização, 
reflexão e fazer artístico. A construção do conhecimento em arte. Contextualização da 
formação profissional do professor. Análise da função do professor de arte diante de 
uma proposta de educação inclusiva. A educação musical no contexto atual; O ensino 
de música na educação básica; Pressupostos metodológicos do ensino de música; A 
avaliação em educação musical. Música e sociedade; A diversidade cultural no ensino 
de música; Etnomusicologia; História da música: da antiguidade aos tempos atuais.
Escalas maiores e menores; Intervalos: simples e composto, melódico e harmônico; 
Compasso: simples e composto; Sincope e Contratempo; Quiálteras; Acordes: de 3 e 
4 sons: classificação e inversões; Enarmônia; História da Música período medieval ao 
século XX, estilos e compositores e Historia da música Brasileira. 

Bibliografia Sugerida:

BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacio-
nais: Educação Artística. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília.MEC/ 
SEF, 1997.

OSINSKI, Dulce Regina Baggio. Arte Histórica e Ensino: Uma Trajetória. São Pau-
lo, Cortêz, 2.001.

HERNÁNDEZ, Fernando. Cultura visual, mudança educativa e projeto de trabalho. 
Porto Alegre Artmed-Artes Médicas Sul, 2000.

PILLAR, Analice Dutra (organizadora). A educação do olhar no ensino das artes 
(textos). Ana BARBOSA, Ana Mae. Arte-Educação: conflitos/acertos. São Paulo: 
Max Limonade. 

________. Teoria e prática da educação artística. São Paulo: Cultrix.

FISCHER, Ernest. A necessidade da arte. Rio de Janeiro: Zahar. 

MED, Bohumil. Teoria da Música. Brasília. Musimed. 1996
ANTUNES, Jorge. Notação na música contemporânea. Brasília: Sistrum, 1989. 
WELLESZ, Egon, ed.(1957).New Oxford History of  Music, Vol. 1:Ancient and 
Oriental Music
KIEFER, B –Historia da Musica Brasileira
HARMONIA, Funcional Pratica – HanneloreBucher

Permanecem inalterados os demais itens do Edital do Concurso Público nº 
01/2014.

E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Edital 
de Retificação.

Santana de Parnaíba, 18 de julho de 2014.

Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba

Processo Seletivo 005/2013 Auxiliar de Desenvolvimento Infantil: 185- Marine-
te Amaral de Campos-RG/SP-22.271.616-2.

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO
Os aprovados nos PROCESSOS SELETIVOS citados abaixo, ficam convocados 
para apresentarem-se no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados desta 
publicação na Secretaria de Administração, à Rua São Miguel Arcanjo, n.º90, Cen-
tro, munidos dos documentos enumerados no edital supracitado.
Processo Seletivo 002/2014 Agente de Serviços Gerais: 021- Laura da Silva 
Custódio de Andrade-RG/SP-15.321.257-3. PEB I (Educação Infantil): 024- Ja-
ciane Fernandes de Paulo-RG/SP-26.596.940-2; 025- Rosalia de Ramos-RG/
SP-33.500.675-9; 026- Andrea Gouveia Campos-RG/SP-32.021.842-9; 027- 
Katia Eloise da Silva-RG/SP-22.960.616-7; 028- Denise Martins Ferreira-RG/
SP-22.801.090-1. PEB I (Educação Básica): 013- Joelma Saldanha Oliveira-RG/
SP-4104718; 014- Claudia Aparecida Ferrarezi Corveloni-RG/SP-17.199.311-1; 
015- Janete Lopes de Oliveira da Luz-RG/SP-15.486.037-2; 016- Cristine Carva-
lho Cruz Mota-RG/SP-33.210.825-9. PEB II (Educação Especial – Atendimento 
Educacional Especializado): 007- Maria Deolinda Teixeira Ferreira-RG/SP-17.464.
906-X. PEB II (Inglês): 002- Cristina Siane Bezerra-RG/SP-30.664.391-1. Pro-
cesso Seletivo 003/2014 Agente de Serviços de Alimentação: 032- Tassia 
Christine de Oliveira Amaral-RG/SP-42.889.031-3; 033- Eide dos Santos Pires
-RG/SP-13.705.113; 034- Beatriz Silva dos Santos-RG/SP-42.490.983-2.

Santana de Parnaíba, 18 de julho de 2014.
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO
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