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Programação Natalina de Santana de 
Parnaíba começa no dia 08 de dezembro 

com presépio articulado e queima de fogos
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Procure o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) mais perto de sua casa
Fazendinha - Estr. Tenente Marques, 5.720
Alphaville - R. Netuno, 49 – Cent. de Apoio 1
Centro Histórico - R. Quinze de Novembro, 625
Cento e Vinte - Rua Andromeda, 150

Jardim Isaura/Parque Santana - Av. Moacir da Silveira, 954
Cidade São Pedro - Av. das Conchas, 751
Colinas da Anhanguera - Rua Di Cavalcanti, 605
Pólo Empresarial Tamboré (Em breve)

811 vagas

OcupaçãO LOcaL de TrabaLhO QuanTidade de Vagas  excLusiVas p/deficienTes escOLaridade

Aux.de manutenção elétrica e hidraulica Votuparim 2 Ens. Médio

Auxiliar de almoxarifado Polvilho 10 X Ens. Médio

Auxiliar de linha de produção Região 80 X Ens. Médio

Auxiliar de logística P. Tamboré 10 X Ens. Médio

Chefe de serviços de limpeza Tamboré  1 Fundamental

Cobrador de transportes coletivos Fazendinha  10 X Fundamental

Corretor de imóveis Alphaville 30 Ens. Médio

Corretor de imóveis Região 250 Ens. Médio

Corretor de imóveis Polvilho 40 Ens. Médio

Cozinheiro geral Fazendinha 1 Ensino médio

Cozinheiro industrial Centro 1 Ensino médio

Limpador de vidros Tamboré  1 Fundamental

Mecânico de motor a diesel Cento e Vinte  1 Ens. Médio

Mecânico eletricista de auto Fazendinha 1 Ens. Médio

Motorista de ônibus urbano Cento e Vinte 10 Ens. Médio

Operador de laminação Fazendinha 1 Ens. Médio

Operador de telemarketing ativo Tamboré 270 Ens. Médio

Operador de telemarketing receptivo Alphaville 80  X Ens. Médio

Padeiro Polvilho 2 Ensino médio

Salva-vidas Campo da Vila  1 Ens. Médio

Soldador Polvilho  1 Ensino médio

Tapeceiro de autos Fazendinha 1 Fundamental

Vendedor pracista São Pedro 6 Ens. Médio

Vendedor pracista c/moto Perus / SP 1 Ens. Médio

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”

Acesse essa e outras
edições através do 

seu celular com esse 
QR Code

Prefeitura recebe novos aparelhos 
hospitalares para as unidades de saúde 

do Município
Equipamentos serão encaminhados para utilização de diversas especialidades 

médicas na cidade 

N
esta semana a Pre-
feitura de Santana 
de Parnaíba adquiriu 
diversos aparelhos 

médicos novos que serão enca-
minhados para as UBS´s (Uni-
dade Básica de Saúde) e USA´s 
(Unidade de Saúde Avançada) da 
cidade.

Ao todo o município rece-

UBS´s  e USA´s  do município de Santana de Parnaíba passam a contar com novos 
equipamentos médico-hospitalares

beu 42 balanças antropométri-
cas modelo adulto (destinadas a 
medição e pesagem de pacien-
tes), 42 balanças pediátricas 
(pesagem e medição de crian-
ças), 06 colposcópos (usados 
para a detecção precoce do cân-
cer do colo uterino), 02 autocla-
ves (esterilização de instrumen-
tos médicos), 10 detectores fetal 
(responsável pela medição do 
batimento cardíaco do feto), 03 

bisturis elétricos (cauterização), 
03 câmaras para conservação 
de vacinas e 03 crio cautérios 
dermatológicos (para retirar le-
sões de pele).

Outro importante equipa-
mento recebido pela secretaria 
de saúde foi um aparelho odon-
tológico que ajuda no tratamen-
to do canal, que encontra-se 
instalado na UBS Alphaville. 

Texto: André Storino
Foto: Fabiano Martins

Secretaria de Cultura convida 
moradores da Fazendinha para contar 

a história do bairro
A exposição conta a história de uma das regiões mais antigas e populosas do município

Texto: Renato Menezes  
Foto: Ilustrativa

A 
história de Santana de 
Parnaíba, não se restrin-
ge somente ao Centro 
Histórico, mas diversos 

bairros da cidade também têm su-
as peculiaridades regionais que mui-
tos não conhecem. Pensando nisso, 
a prefeitura, por meio da Secretaria 
de Cultura e Turismo realizará uma 
exposição para contar a história de 
uma das regiões mais antigas e po-

pulosas do município: a Fazendinha.
Formado pelos bairros Vau No-

vo, Cento e Vinte, Jd. Itapoã e Pou-
pança, além da própria Fazendinha, 
onde o objetivo é contar um pouco 
sobre cada bairro, a chegada dos pri-
meiros moradores, entre outras his-
tórias. Para realizar a exposição, a 
secretaria conta com a participação 
dos munícipes, que poderão contri-
buir emprestando fotografias anti-
gas e pessoas que residem há muito 
tempo e acompanharam as mudan-

ças através do tempo, para contarem 
a história do bairro sobre o ponto de 
vista dos mesmos. O prazo para en-
vio e entrevistas será entre os dias 02 
de janeiro a 24 de fevereiro de 2018.

Para participar, os interessa-
dos deverão entrar em contato com 
o CCAM- Centro Cultural Artístico 
Municipal Fazendinha, no telefone 
4154-5025 ou no CEMIC-Centro de 
Memória e Integração Cultural Ber-
tha Moraes Nérici no telefone 4154-
6251.
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Ação atende orientação do Estado de intensificar a vacinação contra risco da doença que tem atingido cidades vizinhas. Município não possui casos da doença

Prefeitura promoveu ‘Dia D’ contra a Febre 
Amarela no último sábado

 CHAMAMENTO DOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO

 

Os aprovados no CONCURSO PÚBLICO CITADO 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-CONTADOR: 004-TATIANA GOMES 
LERRI-RG/SP-28.246.367-7; 005-REGIANE CIRIACO MOREIRA-RG/
SP-32.566.780-9.

SANTANA DE PARNAÍBA, 04 DE DEZEMBRO DE 2017.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Prefeitura realizou no último dia 02/12 o “Dia D” de combate a Febre Amarela 

C
om o objetivo de imu-
nizar a população par-
naibana contra a febre 
amarela, cujas algu-

mas cidades da região apresen-
taram casos da doença, a prefei-
tura, por meio da Secretaria de 
Saúde  realizou no último  sábado, 
(02/12) das 08h às 17h o “Dia D” 
de combate a febre amarela.

A campanha via atender orien-
tação do CVE – Centro de Vigi-
lância Epidemiológica do Estado 
e serão realizadas nas unidades 
de saúde dos bairros de Alphavil-
le/Tamboré (UBS), Centro (UBS 
Álvaro Ribeiro), Parque Santana 
(USA), Cururuquara (USF) e pos-
tos volantes nos bairros Refú-
gio dos Bandeirantes (CM Maria 

Texto: Renato Menezes  
Foto: Ilustrativa

Fernandes), Surú (CM Sebastião 
Athayde), Votuparim (CM João 
Santana), Ingaí (CM Manoel Ja-
cob), Sítio do Morro (CM Ana Te-
ani), Alphaville (CM Tom Jobim) e 
na Aldeia da Serra (Salão Social 
do Condomínio Morada dos Pi-
nheiros).

Poderão ser vacinadas pes-
soas maiores de 9 meses de ida-
de e que não estiverem no grupo 
das contra-indicações da vacina 
(veja quadro), conforme protoco-
lo do Ministério da Saúde e deve-
rão comparecer aos locais citados 
acima, levando a carteirinha de 
vacinação. A vacina contra a febre 
amarela é dose única, portanto, 
quem já foi vacinado não neces-
sita tomar outra dose. 

De acordo com a secretaria 
de saúde, a imunização trata-se 

de uma ação preventiva, tendo em 
vista que no município não foram 
registrados casos de febre amare-
la e nem casos de epizootia, até o 
momento. 

Sobre a Febre Amarela

A febre amarela é uma infec-
ção viral transmitida pelo mos-
quito haemagogus, que vive nas 
regiões de mata. As pessoas in-
fectadas apresentam sintomas 
como febre, dor de cabeça, náu-
seas e vômitos, podendo também 
chegar a ter calafrios, fadiga, febre 
ou perda de apetite, pele e olhos 
amarelados ou sangramento. Os 
casos mais graves podem causar 
doenças cardíacas, hepáticas e 
renais fatais. (fonte: www.saude.
gov.br/febre-amarela)

• Pessoas com imunossupressão secundária à doença o 
terapias

• Pessoas imunossupressoras (quimioterapia, radioterapia 
ou corticoides em doses elevadas)

• Pacientes em uso de medicações anti-metabólicas ou 
modificadores do curso da doença 

• Transplantados e com doenças oncológicas em quimioterapia

• Pessoas com reação de hipersensibilidade grave ou doença  
neurológica

• Reação alérgica grave ao ovo

• Viajantes que se dirigirão a áreas com recomendação de vacina e 
nunca receberam nenhuma dose

Assim como no ano passado, a decoração ainda contará com decoração na ruas do Centro Histórico, trenó do papai Noel e árvore de 
natal, no Monumento aos Bandeirantes

Programação Natalina de Santana de Parnaíba começa 
no dia 08 de dezembro com presépio articulado e 

queima de fogos

S
antana de Parnaíba já 
começou os preparati-
vos para uma das fes-
tas mais aguardadas 

do ano. A prefeitura, por meio da 
Secretaria de Cultura e Turismo 
está fazendo os últimos ajustes 
da programação natalina do mu-
nicípio.

Batizado de “Natal de Luz”, 
A programação natalina começa 
na próxima sexta-feira (08/12) 
a partir das 20h com a inaugu-
ração do presépio, que contará 
com um espaço de 300 m2 com-
posto por cenografia, contando 
com diversos personagens, en-
tre figuras humanas e animais, 
mecanizados e em tamanho re-
al, que representam o importante 
momento do nascimento de Je-
sus Cristo, onde o público possa 
conhecer um pouco da história 
desta data especial.

Do dia 09 até o dia 24 mos-
trará a imagem de Maria gestan-

te e, a partir do dia 25 aparecerá 
o menino Jesus na manjedou-
ra, e todo este momento, acon-
tecendo, mostrando os demais 
personagens em sua vida coti-
diana, proporcionando ao públi-
co uma experiência única.

Mais uma vez a praça 14 de 
novembro será totalmente llumi-
nada, além da volta do trenó do 
Papai Noel e da árvore de Na-
tal, localizados próximo ao Mo-
numento dos Bandeirantes e da  
Casa do Papai Noel, com a pre-
sença do bom velhinho, localiza-
da no CEMIC,  que funcionará de 
segunda à quarta das 09h às 17h 
e de quinta a domingo das 11h 
às 22h., para que todos possam 
visitar e registrar o momento, 

Para complementar, nos 
dias 8,10,15,16,17,22 e 23/12, 
a partir das 20h na Praça 14 de 
novembro,  acontecerão as can-
tatas natalinas, que irão engran-
decer a noite de Natal dos par-
naibanos. 

Texto: Renato Menezes  
Foto: Marcio Koch



Ano V - Edição extra 206 - A
04 de dezembro de 2017 4

www.santanadeparnaiba.sp.gov.br /PrefeituraSantanadeParnaiba Inauguração do Centro de Atendimento ao Turista


