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 No último fi nal de semana, a 
Prefeitura e a comunidade católi-
ca organizaram uma série de ati-
vidades religiosas e culturais em 
comemoração ao dia de Santa 
Ana, padroeira da cidade.  Mais 
de 10 mil pessoas estiveram no 
Centro Histórico para acompa-
nhar a programação que con-
tou com apresentações musicais, 
além da tradicional Quermesse, 
Missa e Procissão, entre outras 
atrações. Pag 04

 A prefeitura de Santana de 
Parnaíba, por meio de sua Se-
cretaria de Assistência Social 
em parceria com o Cartório Ro-
drigues Cruz, promoveu na últi-
ma sexta-feira, 25/07, no Espaço 
Savana, o Casamento Comunitá-
rio 2014. No evento mais de cin-
quenta casais tiveram a oportuni-
dade de ofi cializar o matrimônio 
de forma gratuita.
 Estiveram presentes o Prefeito 
Elvis Cezar, a primeira-dama Sel-
ma Cezar, os vereadores Marcos o 
Tonho, Alemão da Banca, Zé Car-
doso e Nilson Cadeirante, além de 
diversos secretários municipais 
que também fi zeram questão de 
prestigiar os casais. Pag 05

Prefeitura realiza sonho de mais de cinquenta 
casais em Casamento Comunitário

Texto: Estela Eduardo                                                  Fotos: Linda Marinho
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Cidade nos Planos de Deus
Eu quero deixar uma palavra aqui em Gêne-

sis capitulo 12 versículo 3 que diz assim  “e 
abençoarei os que te abençoarem e amal-

diçoarei os que te amaldiçoarem e em ti serem 
benditas todas as famílias da terra.” Essa passa-
gem que chama bastante a nossa atenção, se 
trata de uma promessa que Deus fez a Abraão, 
nosso patriarca e nosso pai na fé. E Deus prome-
teu a Abraão, que através dele seriam benditas 
todas as famílias da terra, nós estamos debai-
xo dessa promessa de que nossas famílias serão 
também abençoadas por Deus. 
       Quando nós constituímos uma família, nin-
guém se casa pensando que vai ser infeliz, nin-
guém se casa para separar ninguém ou tem fi lho 
para vê-lo se perder nas drogas ou no mundo. 
Então quando constituímos uma família, que-
remos que ela seja abençoada. Temos que crer 
nessa palavra que estamos debaixo da promes-
sa de Abraão e a nossa família é para ser bendi-
ta. Mas para isso acontecer precisamos seguir as 
orientações bíblicas e os ensinamentos da pa-
lavra de Deus. Assim como se constroem uma 
casa, a nossa família precisa de uma base, e essa 
base é a palavra de Deus.

Fotos: Linda Marinho

Pastor Marcelo Santos de Souza
Igreja Assembleia de Deus Comunhão e Adoração

Localizada na Avenida Brasil, 153 – Jardim São Luiz Santana de Parnaíba. 
Os cultos acontecem às terças-feiras das 19h30m às 21h30m, quinta-feira 19h30m 
às 21h30m, e aos domingos das 18h15m às 20h:30m

         Alguns têm o habito de dizer na igreja 
que bem aventurado é o pai e a mãe que tem 
os fi lhos na igreja, bem aventurado a esposa 
que tem o esposo na igreja e é bonito quan-
do vemos a família no caminho de Deus, no 
fi nal de semana se reúnem para servir a Deus, 
pois a gente se depara com situações de famí-
lia destruída porque não tem uma base fami-
liar dentro da palavra de Deus, ou seja, para 
que a promessa se cumpra eu preciso viver 
de acordo com a vontade de Deus. 
Podemos ser felizes desde que obedeçamos 
à palavra de Deus, pois não existe alegria ou 
felicidade completa fora dos seus caminhos. 
Sua palavra é um manual, se o seguirmos te-
remos uma vida feliz, duradoura e abençoa-
da, pois Deus tem sempre o melhor para nos-
sas vidas. 
    “Essa é a visão que a igreja tem que é procu-
rar sempre o equilíbrio nossa vida não pode 
ser somente trabalho e igreja, mas sim, que 
tenhamos uma vida cotidiana com a nossa 
família. Portanto, concluo que os irmãos pre-
servem suas famílias, que é o maior bem que 
temos em nossa vida. 

Cine Teatro Coronel Raymundo recebe exposição 
artística da cidade no período colonial

 O Cine Teatro Coronel Raymun-
do recebe até o dia 17 de agosto, a 
exposição Santana de Parnaíba: Pa-
trimônio Histórico e Artístico de uma 
Vila Colonial Paulista que retrata por 
meio da arte, arquitetura e manifes-
tações culturais, parte importante da 
história da nossa cidade no período 
colonial. 
 A amostra conta por meio de pai-
néis fotográfi cos e textuais, algumas 
das nossas tradições do período co-
lonial, que permanecem até hoje, co-
mo o Samba do Cururuquara, o Cor-
pus Christi e a festa da celebração da 
Padroeira.
 Santana de Parnaíba: Patrimônio 
Histórico e Artístico de uma Vila Co-
lonial Paulista é de curadoria do pro-
fessor de história da arte, Dalton Sa-
la. Concebida em 2008, já passou por 
várias cidades do estado como São 
Roque, Jundiaí e São Vicente. A ex-
posição pode ser conferida de se-
gunda a sábado das 08h às 17h. 

Cine Teatro Coronel Raymundo
O Cine Teatro Coronel Raymundo está 
localizado no Centro Histórico, na Rua 
Suzana Dias, 300.  O espaço é responsá-

vel pelo lazer e pela formação cultural de 
várias gerações de parnaibanos. A sua 
criação está ligada a um grupo de teatro 
amador que, em 1891 fundou a Socie-

dade Benemérita Recreativa Dramática 
Particular Parnahybense, com objetivos 
culturais, voltados principalmente para 
as artes cênicas e fi lantrópicas.

Cine Teatro Coronel Raymundo exibe a exposição Santana de Parnaíba: Patrimônio 
Histórico e Artístico de uma Vila Colonial Paulista até dia 17 de agosto

Texto: Gisele M Antunes                                  Fotos: Linda Marinho
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Construção da quadra poliesportiva e campo de futebol 
no Parque dos Eucaliptos entra na fase � nal

 Para proporcionar mais lazer aos 
seus moradores, a Prefeitura de Santa-
na de Parnaíba, por intermédio da Se-
cretaria de Obras, se empenha para en-
tregar mais uma quadra poliesportiva e 
campo de futebol society no município. 
 As obras foram iniciadas no mês de 

novembro de 2013 e estão em ritmo 
acelerado.  
 O muro de arrimo e as grades de 
proteção já foram concluídas e já deu 
início a colocação dos postes de ilumi-
nação e da grama sintética do campo 
society, assim como as obras de alve-

naria do Posto da Guarda Municipal, 
que será construído junto as quadras, 
para promover a segurança dos fre-
qüentadores e moradores do bairro.
 A quadra poliesportiva tem 513,85 
m², apta aos praticantes de modalida-
des esportivas como basquete, vôlei e 

futsal. Já o campo de futebol society 
tem 756 m², dimensões ofi ciais deter-
minadas pelas entidades esportivas. A 
previsão é que, tanto a quadra polies-
portiva, quanto o campo de futebol e o 
Posto da GMC sejam entregues até o 
fi nal de agosto.

Funcionários trabalham na construção da quadra e do campo de futebol que estão sendo construídos no Parque dos Eucaliptos que será entregue em Agosto

Texto: Renato Menezes                                                                      Fotos: Linda Marinho

Prefeitura realiza trabalhos de pavimentação 
no bairro Vila Rica

 Atendendo as reivindicações dos 
moradores da Vila Rica, a Prefeitura, 
por intermédio da Secretaria de Ser-
viços Municipais, deu início a pavi-
mentação asfáltica em diversas ruas 
do bairro.
 O local é uma das prioridades da 
equipe do PROPAM – Projeto de Pa-
vimentação Municipal, responsáveis 
pelo recapeamento e colocação de 

asfalto nas ruas da cidade. Os traba-
lhos de terraplanagem, remoção de 
terra e alargamento da via já foram 
realizados nas ruas Vinte e um de 
Abril, Liberdade e Conspiração, bem 
como a implantação do piche, subs-
tância utilizada na pavimentação. Já 
a Rua das Lampadosas foi totalmen-
te asfaltada.
 Além da Vila Rica, que teve mais de 

mil metros das suas ruas pavimenta-
das, na Fazendinha, as ruas Amazo-
nas e Santa Cruz os trabalhos de dre-
nagem e canalização de rede estão 
sendo concluídos para iniciar a pavi-
mentação, enquanto que no Jaguari 
e Cidade São Pedro os trabalhos se-
guem em ritmo acelerado. 
 Chácara das Garças e Refúgio 
dos Bandeirantes são alguns bair-

ros já contemplados pelo programa 
de pavimentação municipal, contri-
buindo para o acesso de motoristas 
e moradores.
 “Essas melhorias que estão aconte-
cendo em nosso município contribui na 
condição de vida da população, além de 
valorizar a região, mostrando o quanto es-
te trabalho é importante,” falou Maurício 
Nunes, Secretário de Serviços Municipais.

Texto: Renato Menezes                      Fotos: Marcio Koch

Funcionários trabalham na pavimentação da 
Rua das Lampadosas no Bairro Vila Rica
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Festa da Padroeira reúne 10 mil � éis e turistas no Centro 
Histórico da cidade

 No último fi nal de semana, a Prefei-
tura e a comunidade católica organiza-
ram uma série de atividades religiosas 
e culturais em comemoração ao dia de 
Santa Ana, padroeira da cidade.  Mais 
de 10 mil pessoas estiveram no Cen-
tro Histórico para acompanhar a pro-
gramação que contou com apresenta-
ções de cantores, além da tradicional 
Quermesse, Missa e Procissão, entre 
outras atrações.
 As comemorações tiveram início 
na sexta-feira, (25), com realização da 
missa de São Cristóvão com procissão 
e benção dos veículos, seguido pelo 
show da dupla Matheus Minas & Lean-
dro. No dia de Santa Ana (26), logo às 
seis da manhã, os sinos da Igreja Ma-
triz deram o sinal para que a Banda da 
Guarda Municipal Comunitária saísse 
pelas ruas do Centro Histórico na sua 
tradicional Alvorada. 
 Ainda no período da manhã, uma 
missa presidida pelo Pároco local, pa-
dre João Lúcio foi realizada em louvor 
a Santa Ana, aos avôs e aos netos, se-
guida da retreta na Praça 14 de No-
vembro que contou com a apresenta-
ção da Banda da Guarda Municipal e 
da edição especial do projeto Música 
na Praça. 
 No período da tarde, a Igreja Matriz 
fi cou lotada para a missa em louvor a 
Santa Ana e São Joaquim ministrada 
pelo Bispo Diocesano de Jundiaí, Dom 
Vicente Costa. Em seguida, aconteceu 
a tradicional procissão pelas ruas do 
Centro Histórico, acompanhada por 
milhares de fi éis. 
 “Participo todos os anos da missa 
e sempre me emociono, pois é uma 
tradição de família que carrego há 20 

cente Costa, o dia de Santa Ana é uma 
data que a população parnaibana re-
nova sua fé e mantém uma relação de 
comunhão e refl exão com a padroeira 
do município. “A missa sempre reno-
va as pessoas, pois transmite a pala-
vra de Deus, que é conforto para os 
fi éis e hoje é uma festa da família, on-
de celebramos os pais de Maria, para 
que continuem cuidando de Santana 
de Parnaíba fazendo-a cada vez mais 
uma cidade justa e próspera”, falou o 
bispo.
 No palco, a dupla Alexsandro e 
Marcelo animou o público presente 
com canções que marcaram época 
como Evidências, Ana Júlia, entre ou-
tras. Um show pirotécnico na Praça da 
Bandeira, com duração de 15 minutos 
marcou o encerramento do segundo 
dia da festividade.
 E no último dia, os visitantes pude-
ram conferir o show de mágica com o 
mágico Luidji no Cine Teatro, e apre-
ciar os diversos produtos da feira de 
artesanato e as comidas típicas servi-
das na quermesse ao lado da igreja. 
 O show de encerramento contou 
com a presença do Padre Juarez de 
Castro, que com suas canções levou 
uma mensagem de fé e esperança aos 
parnaibanos.  “Parabenizo ao prefeito 
desta cidade, pois é cada vez mais di-
fícil que o poder público se interesse 
pelas coisas da religião e acho mui-
to bonito quando o administrador de 
uma cidade se propõe a manter vivas 
as tradições religiosas, como faz San-
tana de Parnaíba,” falou o padre, que 
animou o público que, apesar do frio, 
compareceu em bom número nos três 
dias de festa.

anos junto com meus pais e que con-
tinuo mantendo a tradição. Santa Ana 
já me concedeu muitas vitórias, por is-
so só tenho a agradecer pelas graças 

alcançadas na minha vida e de minha 
família,” falou Iraci de Souza, uma das 
devotas presentes na festa.
 Para o Bispo de Jundiaí Dom Vi-

Colégio Municipal Dona Celina C. M. Silva recebe 
“A Escola é Nossa” neste sábado, 02/08

A Prefeitura, por intermédio das Se-
cretarias de Atividade Física, Espor-
tes e Lazer (SMAFEL) e de Educação 
(SME), realiza neste sábado, (02/08), 
a partir das 10 horas, no Colégio Mu-
nicipal Dona Celina C. M. da Silva, a 
sétima edição do projeto “A Escola 
é Nossa” que visa levar aos morado-
res um dia de muita atividade e lazer.
 Na ocasião, as crianças poderão 
brincar nos diversos brinquedos que 
estarão montados no local como pu-
la-pula, tobogã, piscina de bolinhas, 
ping-pong e muito mais.
O Colégio Dona Celina C. M. Sil-
va está localizado na Rua Cons-
tantinopla, 909, no Jardim Isaura. 
Mais informações podem ser obti-
das na Secretaria de Atividade Fí-
sica, Esportes e Lazer no telefone: 
4622.8650.

Texto: Gisele M Antunes                          Fotos: Roberto Andrade

Texto: Renato Menezes                  Fotos: Linda Marinho

 O show da dupla Alexsandro e Marcelo animou o público no segundo dia da Festa da Padroeira

Fieis carregam a imagem de Santa Ana e São Joaquim em procissão pelas ruas 
do Centro Histórico

O projeto visa levar aos moradores, um dia de muita atividade e lazer 
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Casamento comunitário reúne mais de mil pessoas 
entre noivos e convidados

 A prefeitura de Santana de Parnaí-
ba, por meio de sua Secretaria de As-
sistência Social em parceria com o 
Cartório Rodrigues Cruz, promoveu 
na última sexta-feira, 25/07, no Espa-
ço Savana, o Casamento Comunitá-
rio 2014. No evento mais de cinquenta 
casais tiveram a oportunidade de ofi -
cializar o matrimônio de forma gratuita.
 Estiveram presentes o Prefeito Elvis 
Cezar, a primeira-dama Selma Cezar, 

os vereadores Marcos o Tonho, Ale-
mão da Banca, Zé Cardoso e Nilson 
Cadeirante, além de diversos secre-
tários municipais que também fi zeram 
questão de prestigiar os casais.
 O casamento comunitário é uma 
ação promovida anualmente e tem 
por objetivo oferecer a diversos ca-
sais que vivem ou não em união es-
tável, a realização desse grande 
sonho, de forma gratuita, pois em 

diversos casos os noivos não pos-
suem condições financeiras para 
custear um casamento, já que essa 
oficialização tem um valor elevado.
No evento os casais puderam des-
frutar de um salão todo decorado, 
com direito a tapete vermelho, mar-
cha nupcial tocada ao vivo pela ban-
da da Guarda Municipal, além de 
bolo e várias fotos do casal.
 O juiz de paz Miguel Karwack 

que celebra casamento a mais de 
20 anos falou sobre a importância 
do evento: “Fico muito feliz e hon-
rado em poder participar por mais 
um ano desse evento, é gratifica-
dor vê que as pessoas ainda acre-
ditam no poder do casamento, me 
alegro em enxergar neles a vontade 
de construir uma família, alicerçado 
pelo respeito e pelo amor”, concluiu 
o juiz.

Texto: Estela Eduardo                  Fotos: Linda Marinho

Realizado no Espaço Savana a cerimônia contou com a particpação de mais de cinquenta casais que realizaram o sonho de subir ao altar

Prefeitura anuncia que Fatec Parnaibana terá vestibular 
em novembro

 Após conseguir o aval do Governa-
dor para a implantação da primeira Fa-
culdade de Tecnologia (FATEC) na ci-
dade, a Prefeitura, por intermédio da 
Secretaria de Emprego e Desenvol-

vimento Econômico e Social (SEME-
DES), está em tratativas com o Centro 
Paula Souza sobre a realização do pri-
meiro vestibular da faculdade.
 De acordo com a SEMEDES, os cur-

sos da Fatec ainda estão sendo defi ni-
dos, pois o objetivo será o de formar 
profi ssionais que atendam as necessi-
dades do município. As inscrições es-
tão previstas para começar em outubro 

e o vestibular deve acontecer em no-
vembro para as áreas de Gestão Co-
mercial e Gestão de Recursos Huma-
nos com 40 vagas para cada curso. 
Para participar é necessário que o ins-
crito tenha concluído o ensino médio. 
 A Fatec será construída na Fazen-
dinha, ao lado do prédio da Etec em 
um espaço de aproximadamente 3000 
m². A prefeitura dará início à constru-
ção do prédio que irá oferecer diver-
sos cursos tecnológicos de nível su-
perior nas áreas de Construção Civil, 
Eletrônica, Alimentícia, Organização 
de Eventos, Gestão Empresarial, en-
tre outros, todos gratuitamente, que 
capacitarão os nossos jovens para o 
mercado de trabalho. Enquanto as 
obras não acontecem, parte das salas 
da Etec serão utilizadas pelos alunos 
da Fatec aprovados no vestibular. 
 “Nós já encaminhamos e estamos 
fazendo reuniões com o Centro Pau-
la Souza para que a Fatec esteja ca-
pacitada para ministrar cursos de ca-
pacitação, formando profi ssionais que 
o nosso município precisa”, comentou 
Mauro Brunetto, secretário da Seme-
des.

Texto: Renato Menezes                                         Fotos: Ilustrativa

Prefeitura pretende aplicar o primeiro vestibular da Fatec em 
Novembro de 2014 oferecendo os cursos de Gestão Comercial e 

Gestão de Recursos Humanos



Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba
De 02 a 08 de agosto de 2014

6

www.santanadeparnaiba.sp.gov.br

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO
Os aprovados nos CONCURSOS PÚBLICOS 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, Centro, 
munidos dos documentos enumerados no edital supracitado.
Concurso Público 002/2011 Psicólogo: 029- Anelise Costa Figueiredo-RG/SP-21.679.986-7; 030- Juliana Lordello Sícoli-
RG/SP-26.427.447-7. Assistente Social: 031- Iracema Martins Pena Silva-RG/SP-83.121.717. Concurso Público 003/2011 
Farmacêutico: 017- Vanessa Fernandes dos Santos-RG/SP-43.619.015-1. Concurso Público 004/2011 PEB I (Educação 
Básica): 082- Patricia Bonano de Souza-RG/SP-30.240.523-9. Concurso Público 003/2012 Técnico de Enfermagem: 
054- Ivaneide Mendonça da Silva-RG/SP-1458029; 055- Ketile Inacio de Carvalho Silva-RG/SP-29.517.018-9; 056- Patricia 
Alves Silva-RG/SP-41.536.172-2; 057- Jackeline Aparecida Nunes da Costa-RG/SP-44.725.271-9; 058- Silvana Oliveira 
Loquette-RG/SP-26.724.102-1; 059- Valdemir Benevides dos Santos-RG/SP-47.691.029; 060- Mike José de Freitas-
RG/SP-33.493.399-7; 061- Debora Souza Silva-RG/SP-30.884.059-8; 062- Celia de Lima Aguiar-RG/SP-28.588.925-4; 
063- Daniele Pereira da Silva-RG/SP-44.647.127-6; 064- Fernando José Domingues-RG/SP-32.449.223-6; 065- Claudia 
Flora dos Santos-RG/SP-21.588.759-1; 066- Rosana Sousa de Jesus-RG/SP-24.486.959-5. Concurso Público 007/2012 
Auxiliar de Farmácia: 032- Vanusa Amorim Aguilar-RG/SP-35.484.870-7. Técnico de Enfermagem (12x36): 040- 
Helaine da Silva Pardal-RG/SP-27.676.709-3; 041- Helen Soares de Toledo-RG/SP-18.480.606-9; 042- Miryan Marilac 
Gonçalves Rocha-RG/MG-14.859.150; 043- Claudia de Souza Lima-RG/SP-25.894.473-0; 044- Gilcinete Alves da Cruz-
RG/SP-22.961.447-4; 045- Tatiana Pereira da Silva-RG/SP-98001419618; 046- Adriana Dias Silva-RG/SP-27.770.586-
1; 047- Solange Ramos Lima-RG/SP-37.292.846-8; 048- Jusireni Jetarchuki-RG/SP-17.124.472-2; 049- Silvana Oliveira 
Loquette-RG/SP-2674241021; 050- Luciene Aparecida Hilario da Silva-RG/SP-48.693.393-3; 051- Vaudenha Bezerra da 
Silva-RG/SP-27.893.978-8; 052- Rosângela Nogueira Angelo-RG/SP-22.961.116-3; 053- Paulo Cezar dos Santos-RG/SP-
41.757.623-7; 054- Glauce Luciane R. J. de Oliveira-RG/SP-33.837.252-0; 055- Valdirene Bandeira de Oliveira-RG/SP-
32.202.406-7; 056- Adriana da Silva Souza-RG/SP-48.179.603-4.

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO
Os aprovados nos CONCURSOS PÚBLICOS citados abaixo, ficam convocados para apresentarem-se no prazo máximo de 
05 (cinco) dias úteis, contados desta publicação na Secretaria de Administração, à Rua São Miguel Arcanjo, n.º90, Centro, 
munidos dos documentos enumerados no edital supracitado.
Concurso Público 001/2013 Oficial de Manutenção (Eletricista): 003- Virgilio Fernando Souza Damasceno-RG/SP-
47.040.885-6. Biólogo: 002- Gabriela Rosa Lopes-RG/SP-43.777.404-1. Telefonista: 003- Douglas Rocha da Silva-RG/
SP-47.841.405-5; 004- Rosana Maciel Batista-RG/SP-4213138765; 005- Beatriz de Souza Vieira Alves-RG/SP-49.011.920-
7; 006- Daildes Guimarães de Santana-RG/SP-45.171.377-1; 007- Fabiana Santos de Oliveira-RG/SP-43.141.110-4. 
Concurso Público 002/2013 Médico com Especialização em Infectologia: 001- Carolina Carvalho Ribeiro do Valle-RG/
SP-33.780.142-3. Técnico de Enfermagem: 001- Fernando Hilario dos Santos-RG/SP-17.172.388; 002- Juliana da Silva 
Barros-RG/SP-34.016.908-4; 003- Jhoni Cleiton Moreira da Silva-RG/SP-34.049.123-1; 004- Mariana Bosio-RG/SP-
33.548.584-4. Concurso Público 003/2013 Agente de Organização Escolar: 060- Thays Christine da Silva Santos Almeida-
RG/SP-42.925.796-X.

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 publicação 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 (Língua Portuguesa): 044- Holga da Silva Costa-RG/SP-54.129.216-X; 045- Daiana 
Menezes dos Reis-RG/SP-37.328.859-1. PEB II (Biologia): 012- Daniele Silva Oliveira-RG/SP-27.676.728-7. PEB II 
(Educação Especial - Deficiência Auditiva): 002- Rosemeire de Jesus Rocha Oliveira-RG/SP-20.374.782-3.

CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO
Os aprovados no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO citado abaixo, ficam convocados para apresentarem-se no prazo 

Prefeitura de Santana de Parnaíba promove 5º Torneio 
Handebol Adaptado da terceira idade

 O Ginásio de Esportes Armando 
Frediani foi palco entre, os dias, 25 
e 26/07, das disputas do 5º Torneio 
de Handebol Adaptado da terceira 
idade (HANDAPAR). Promovido pe-
la Prefeitura, por meio da Secretaria 
de Assistência Social, o evento con-
tou com as equipes de Itajaí, Nave-
gantes, Osasco e Santana de Parna-
íba, representada pelos integrantes 
do Centro Convivência da Terceira 
Idade.
 Cerca de 130 atletas participa-
ram do torneio que visa a promoção 
do esporte e a prática de atividade 
física entre a terceira idade, nas ca-
tegorias Master (50 a 59 anos), Sê-
nior (60 a 69 anos) e Bisa feminino 
(acima de 70) e Master masculino. 
 Na categoria Master masculino, a 
equipe de Navegantes ficou com a 
primeira colocação. Santana de Par-
naíba conquistou o segundo lugar e 
Itajaí, o terceiro.
 No Master feminino, o time de 
Itajaí conquistou a primeira posi-
ção, Navegantes a segunda e San-
tana de Parnaíba a terceira. As atle-
tas de Itajaí conquistaram também 
os primeiros lugares das categorias 
Sênior e Bisa. Já Santana de Parna-
íba ficou com as medalhas de prata 
nas duas modalidades.

O Centro de Convivência 
 Criado com a finalidade de pro-
mover a qualidade de vida do idoso, 
o Centro de Convivência da Terceira 
Idade conta com aproximadamente 
300 associados. Os integrantes par-
ticipam de diversas atividades ao 
longo do ano como ginástica, mus-
culação, jogos adaptados (vôlei e 
handebol), aulas de dança, condi-
cionamento físico, fanfarra, artesa-

natos, festas, bailes, viagens e uma 
série de outras atividades.
 Recentemente, a Prefeitura des-
vinculou a Associação que tinha 
parceria com o Centro.  Com isso 
não é mais cobrada à taxa para re-
alizar atividades físicas na unidade, 

Texto: Regiane Castanon                Fotos: Denis Oliveira

A delegação feminina de Santana de Parnaíba consquistou duas medalhas de prata nas categorias Bisa e Sênior e medalha 
de bronze na categoria Master

que mesmo simbólica, fazia diferen-
ça. E como o espaço passou a ser 
um órgão público administrado so-
mente pela Prefeitura, agora é ofe-
recido almoço e as viagens são gra-
tuitas.
 Para fazer parte do Clube os in-

teressados devem ter a partir de 60 
anos. Mais informações podem ser 
adquiridas na própria sede localiza-
da na Rua Profº Eugênio Teani, 200, 
Jardim Benoá, de segunda a sexta-
-feira, das 08h00 às 17h00 ou no te-
lefone: (11) 4154.4687. 
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046/2014. Comunicado de DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
 No. Processo: 2914/1987               Data de Protocolo: 23/05/2014
Razão Social: MARIA INÊS DALGE CHILÓ EPP
CNPJ/CPF/RG: 49.384.605/0001-12 
Endereço: LARGO DOMINGOS JORGE VELHO, 38         CENTRO
Município: SANTANA DE PARNAÍBA        CEP: 06501-135 UF: SP

INFORMO O DEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO DO CANCELAMENTO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL.

SANTANA DE PARNAÍBA, QUINTA-FEIRA, 24 DE JULHO DE 2014.

MARIANA BAYERLEIN ZABLITH
Diretora do Grupo de Vigilância Sanitária

047/2014. Comunicado de DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
 No. Processo: 025/2013                            Data de Protocolo: 11/04/2014
Razão Social: PHARMASPECIAL ESPECIALIDADES QUIMICAS E FARMACÊUTICAS
CNPJ/CPF/RG: 65.678.617/0001-06
Endereço: RUA DOS ESTADOS, 183 B       POLO INDÚSTRIAL
Município: SANTANA DE PARNAÍBA        CEP: 06516-310 UF: SP

INFORMO O INDEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE FUNCIONAMNETO INICIAL E O CAN-
CELAMENTO DO CEVS.

SANTANA DE PARNAÍBA, SEXTA-FEIRA, 25 DE JULHO DE 2014.

MARIANA BAYERLEIN ZABLITH
Diretora do Grupo de Vigilância Sanitária

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Dispensa nº 046/14 – Proc. Adm. nº 1015/14

Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à Largo: São Bento, nº 30 – Centro – 
Santana de Parnaíba/SP, entre esta municipalidade e a empresa A & F Administração de Bens Ltda EPP, para acomodação 
do projeto  CCAM Centro, vinculado à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, no valor total de R$ 12.886,23 (Doze mil, 
oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e três centavos) mensais, pelo período de 60 (sessenta) meses, de acordo com o 
inciso X do art. 24, da Lei de Licitações nº 8.666/93.

Santana de Parnaíba, 30  de Julho de 2014.
PREFEITO MUNICIPAL 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Dispensa nº 047/14 – Proc. Adm. nº 1016/14

Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à Rua: Suécia, nº 551 casa 02 – Bairro 
Jd. São Luiz – Santana de Parnaíba/SP, entre esta municipalidade e o Sr. José Pinto de Oliveira Filho, para acomodação de 
desabrigados, no valor total de R$ 850,00 (Oitocentos e cinquenta reais ) mensais, pelo período de 60 (sessenta) meses, de 
acordo com o inciso X do art. 24, da Lei de Licitações nº 8.666/93.

Santana de Parnaíba, 30 de Julho de 2014.
PREFEITO MUNICIPAL 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Dispensa nº 048/14 – Proc. Adm. nº 1017/14

Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à Rua: Benta Dias, nº 90 casa 03 – Bair-
ro Pq. dos Eucaliptos – Santana de Parnaíba/SP, entre esta municipalidade e o Sr. Francisco Flávio Rodrigues, para acomo-
dação de desabrigados, no valor total de R$ 650,00 (Seiscentos  e cinquenta reais) mensais, pelo período de 60 (sessenta) 
meses, de acordo com o inciso X do art. 24, da Lei de Licitações nº 8.666/93.

Santana de Parnaíba, 30 de Julho de 2014.
PREFEITO MUNICIPAL 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Dispensa nº 049/14 – Proc. Adm. nº 1018/14

Fica ratificada a dispensa de licitação para contratação de locação de imóvel situado à Rua: Benta Dias, nº 90 casa 02 – 
Bairro Pq. dos Eucaliptos – Santana de Parnaíba/SP, entre esta municipalidade e o Sr. Francisco Flávio Rodrigues, para 
acomodação de desabrigados, no valor total de R$ 450,00 (Quatrocentos  e cinquenta reais) mensais, pelo período de 60 
(sessenta) meses, de acordo com o inciso X do art. 24, da Lei de Licitações nº 8.666/93.

Santana de Parnaíba, 30 de Julho de 2014.
PREFEITO MUNICIPAL 

DECRETO Nº 3.642, DE 25 JULHO DE 2014
(Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar).

ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de Santana de 
Parnaíba, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas por Lei, e considerando o disposto no artigo 4º, 
inciso I, da Lei Municipal nº 3.347, de 25 de novembro de 2013, 
decreta:

Art. 1º. Fica aberto na Contadoria Municipal, crédito adicional suplementar, cujo 
valor e codificação (institucional, econômica e funcional programática), estão detalhados conforme segue:

02-PODER EXECUTIVO
0213-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
0213-3.3.90.36-1339200272045- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 
 Despesas de Custeio – Secretaria de Cultura e Turismo
 (Código Contábil 202) R$ 150.000,00
 SOMA R$ 150.000,00

Art. 2º. O valor do  crédito  adicional  suplementar referido no artigo 1º, deste 
decreto, será coberto com recursos previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, resultante de anulação 
parcial a seguir exposta:

0213-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
0213-3.3.90.39-1339200272045- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
 Despesas de Custeio – Secretaria de Cultura e Turismo
 (Código Contábil 203) R$ 150.000,00
 SOMA R$ 150.000,00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário. 

Santana de Parnaíba, 25 de julho de 2014.

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

Registrado    em    livro    próprio    e    afixado    no    local     de    costume    na     data     supra.

CLAUDIO LYSIAS DA SILVA
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

042/2014. Comunicado de DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
No. Processo: 209/2014               Data de Protocolo: 30/01/2014
Razão Social: FUNERÁRIA PARNAÍBA LTDA - ME
CNPJ/CPF/RG: 07.094.470/0001-00
Endereço: AVENIDA TENENTE MARQUES, 6701       FAZENDINHA
Município: SANTANA DE PARNAÍBA        CEP: 06535-030 UF: SP

INFORMO QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO QUANTO A DEFESA DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº1537B, SENDO MANTIDO 
O AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE Nº 2256B 

SANTANA DE PARNAÍBA, QUINTA-FEIRA, 24 DE JULHO DE 2014.

MARIANA BAYERLEIN ZABLITH
Diretora do Grupo de Vigilância Sanitária

043/2014. Comunicado de DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
 No. Processo: 244/2012               Data de Protocolo: 01/02/2012
Razão Social: FARMA SANTANA LTDA - EPP
CNPJ/CPF/RG: 60.335.767/0001-01
Endereço: LARGO DOMINGOS JORGE VELHO, 92       CENTRO
Município: SANTANA DE PARNAÍBA        CEP: 06501-135 UF: SP

INFORMO O DEFERIMENTO DAS AUTORIZAÇÕES DOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS DE AFERIÇÃO DE TEMPERATU-
RA CORPORAL, APLICAÇÃO DE INJETÁVEIS E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PELA PORTARIA 
344/98.

SANTANA DE PARNAÍBA, QUINA-FEIRA, 24 DE JULHO DE 2014.

MARIANA BAYERLEIN ZABLITH
Diretora do Grupo de Vigilância Sanitária

044/2014. Comunicado de DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
 No. Processo: 1246/2013               Data de Protocolo: 08/01/2014
Razão Social: DROGARIA ESTRELA D´ALVA LTDA - ME
CNPJ/CPF/RG: 01.208.196/0001-77
Endereço: RUA ESTRELA D´ALVA, 333       CENTO E VINTE
Município: SANTANA DE PARNAÍBA        CEP: 06528-330 UF: SP

INFORMO O AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE Nº 0127A DE ADVERTÊNCIA.

SANTANA DE PARNAÍBA, QUINTA-FEIRA, 24 DE JULHO DE 2014.

MARIANA BAYERLEIN ZABLITH
Diretora do Grupo de Vigilância Sanitária

045/2014. Comunicado de DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
 No. Processo: 2914/1987               Data de Protocolo: 23/05/2014
Razão Social: MARIA INÊS DALGE CHILÓ EPP
CNPJ/CPF/RG: 49.384.605/0001-12 
Endereço: LARGO DOMINGOS JORGE VELHO, 38         CENTRO
Município: SANTANA DE PARNAÍBA        CEP: 06501-135 UF: SP
RESP.TÉCNICO: PETERSON DENISIO ROCHA SILVA

INFORMO O DEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO DA BAIXA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO .

SANTANA DE PARNAÍBA, QUINTA-FEIRA, 24 DE JULHO DE 2014.

MARIANA BAYERLEIN ZABLITH
Diretora do Grupo de Vigilância Sanitária

máximo de 03 (três) dias úteis, contados desta publicação na Secretaria de Administração, à Rua São Miguel Arcanjo, n.º90, 
Centro, munidos dos documentos enumerados no edital supracitado.
Processo Seletivo 005/2013 Auxiliar de Desenvolvimento Infantil: 188- Jacson Esdras Lima Fonseca-RG/SP-27.785.918-
9; 189- Alexsandra Reis dos Santos Soares-RG/SP-29.555.304-2; 190- Telma Mendes de Alcantara-RG/SP-25.287.407-9; 
191- Cristiane Macedo Silva-RG/SP-26.751.942-4; 192- Cassia Maria Santos de Santana-RG/SP-37.498.210-7.

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, Centro, 
munidos dos documentos enumerados no edital supracitado.
Processo Seletivo 002/2014 Agente de Serviços Gerais: 028- Lucilene Vitalino-RG/SP-18.885.063-6. PEB I (Educação 
Básica): 020- Rosangela da Paixão-RG/SP-26.571.304-3; 021- Gabriela Marques de Azevedo-RG/SP-46.701.904-6; 022- 
Andressa de Sousa Oliveira-RG/SP-41.302.815; 023- Danielle Cristine Tartarelli-RG/SP-41.539.498-3; 024- Wanessa Pereira 
da Silva-RG/SP-46.692.593-1. PEB I (Educação Infantil): 029- Cecilia Pessoa Alves-RG/SP-12.702.881-X; 030- Rosineide 
Oliveira Santos-RG/SP-41.689.756-3; 031- Gilza Sezario da Silva-RG/SP-34.014.969-3; 032- Franciani Pereira Barradas-
RG/SP-2063490; 033- Fátima Aparecida Geremias-RG/SP-18.524.640-0. PEB II (Educação Física): 002- Rosimeire Santos 
de Jesus-RG/SP-47.774.810-7. PEB II (Filosofia): 003- Veridiano Alves Santos-RG/SP-26.452.313-1; 004- Rafael Ferreira 
da Rocha-RG/SP-42.780.257-X. PEB II (Ciências): 009- Gladis Bastos dos Santos-RG/SP-20.511.733-8.

Santana de Parnaíba, 01 de agosto de 2014.
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA
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COMUJUV realiza encontro dos Grêmios 
Estudantis do município

 A prefeitura, por intermédio da Co-
ordenadoria Municipal de Juventude 
(COMUJUV), realizou na última quar-
ta-feira 23, o “Primeiro Encontro dos 
Grêmios Estudantis” do município.
O objetivo do encontro foi propor o 
início dos trabalhos junto aos grê-
mios nas escolas, passando as infor-
mações básicas desde como funcio-
na, até o desenvolvimento de ações 
de benfeitorias para a escola aplicada 
ao seu estatuto.
 “A nossa meta é tornar os alunos 
agentes de mudança em prol do mu-
nicípio, uma vez que esses já são li-
deres estudantis e juvenis eleitos pe-
lo seu diferencial, dispostos a ajudar 
e melhorar a cidade começando pela 
escola”, explicou o secretário da CO-
MUJUV Amauri Monge Fernandes.
 Cerca de 60 alunos entre presiden-
tes e vice-presidentes dos grêmios 
participaram da reunião, que além de 
trazer informações e noções para o 
desenvolvimento estudantil, lançou 
ainda o 1º Concurso para Grêmios do 
município.
 No concurso, cada Grêmio irá de-
senvolver um projeto especifi co para 
a sua escola, e no próximo encontro 
irá apresentá-lo a uma comissão jul-
gadora escolhida pelo prefeito Elvis 

Cezar que aprovará os três melhores 
projetos que serão executados em 
até 90 dias.
 “Ser um líder representa pra mim 
uma etapa a mais na conquista de me-
lhorias para a minha escola. Antes de 
me tornar o presidente do grêmio, eu 
já estava procurando soluções para 
mudar alguns problemas da escola. 
Agora as condições fi carão bem me-
lhores”, falou Gabriel Santiago aluno 
do Colégio Aldônio Ramos Teixeira. 
Já a aluna Janaina Aurele falou dos 
projetos que tem para o Colégio An-
dré Fernandes: “A minha idéia é rea-
lizar campeonatos esportivos entre as 
salas da minha escola. Isso proporcio-
nará uma interação maior dos alunos 
com a aula de Educação Física. Tam-
bém pretendo realizar mais eventos 
comemorativos”, fi naliza a aluna.
 Para o prefeito Elvis Cezar a Juven-
tude é prioridade no município. Por is-
so a gestão da cidade não para de in-
vestir no desenvolvimento dos jovens 
paraibanos. Diversas ações estão sen-
do desenvolvidos como cursos de ca-
pacitação profi ssional, oportunidade 
do primeiro emprego oferecido pelo 
programa “Menor aprendiz” e projetos 
de educação inovadores na rede Mu-
nicipal de Ensino.

Texto: Sidnei Rodrigues                                                                     Fotos: Linda Marinho

 Vale lembrar que a COMUJUV re-
cebe o apoio direto de diversas se-
cretarias, entre elas, de Saúde com 
o “Plano de Saúde Escolar (PSE)”, de 
Emprego e Desenvolvimento Econô-

mico e Social (SEMEDES) que ofere-
ce curso de capacitação profi ssional 
e vagas de emprego através do Pos-
to de Atendimento ao Trabalhador 
(PAT). 

O Encontro dos Grêmios foi realizado no Ginásio de Esportes Alberto Frediani na quarta-feira 23/07

Prefeitura acerta os últimos detalhes para inaugurar 
o Parque Colinas da Anhanguera

 Com o objetivo de promover 
ambientes de diversão e entrete-
nimento para a população, a Pre-
feitura acerta os últimos detalhes 
para entregar a área de lazer com 
que os moradores do bairro Coli-
nas da Anhanguera tanto sonha-
ram.
 Localizado em frente à Rua Yo-
landa Mohaly o terreno tem cerca 
de 30 mil m² e já se encontra com 
90% de suas obras concluídas, As 
quadras já estão prontas, e rece-
beram os últimos retoques no pi-
so, grama sintética, alambrados e 
arquibancadas. Caminhando pelo 
parque é possível encontrar bebe-
douros, quiosques, pista de cami-
nhada, playground para as crian-
ças, academia ao ar livre, campo 
de bocha entre outros espaços. A 
Pista de Skate é outro ambiente 
que já se encontra concluído, be-
nefi ciando aos praticantes desta 
modalidade radical.
 Para deixar o ambiente mais 
agradável também foram planta-
das várias árvores e mudas de es-
pécies nativas. A população pode-
rá contar também com uma base 
da Guarda Municipal Comunitária 
(GMC), que garantirá a segurança 
dos frequentadores do parque.

Texto: Renato Menezes                                            Foto: Roberto Andrade

O Parque Colinas contará com ambientes 
para a prática de esportes como Futebol, 

Futsal e Skate


