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CAPACITAÇÃO
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Aproximadamente 100 alunos aprenderam as técnicas das produções artesanais para 

geração de renda que contou com apoio da iniciativa privada - Pág. 3
Maior programa de pavimentação da história já asfaltou mais de 150 km e mais de 135 km

de vias foram iluminadas nos últimos 5 anos - Pág. 3

Moradores participam de cursos de Ovos 
de Páscoa e Panificação do Fundo Social 

de Solidariedade

GERAÇÃO DE RENDA OBRAS

Trabalhos de pavimentação e de 
Iluminação de LED avançam em

diversos bairros

Prefeitura realiza treinamento para merendeiras e agentes 
de organização escolar da rede municipal de ensino

A capacitação dos profissionais fazem parte do maior investimento da história da educação em Santana de Parnaíba

A 
educação tem um processo 
transformador na vida das pes-
soas e, pensando nisso, a prefei-
tura busca cada vez mais aper-

feiçoar o ensino e qualidade de serviços 
que são oferecidos para os alunos de to-
das as idades em Santana de Parnaíba, 
com materiais didáticos, uniformes, no-
vos colégios e merenda de qualidade, e 
principalmente nos profissionais da edu-
cação. Pág. 03
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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)

806 VAGAS

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

Atendente de telemarketing Jordanesia 15 X Ens. Médio

Auxiliar de almoxarifado Polvilho 10 X Ens. Médio

Auxiliar de enfermagem Portal dos Ipês 1 Ens. Médio

Auxiliar de enfermagem Região 10 Ens. Médio

Auxiliar de linha de produção Fazendinha 2 X Ens. Médio

Auxiliar de logística Pólo Tamboré 10 X Ens. Médio

Auxiliar financeiro Jordanésia 2 Superior

Auxiliar técnico de montagem Fazendinha 1 Fundamental

Cobrador de ônibus Fazendinha 10 X Ens. Médio

Corretor de imóveis Polvilho 45 Ens. Médio

Corretor de imóveis Região 245 Ens. Médio

Corretor de imóveis Região 60 Ens. Médio

Costureira em geral Fazendinha 5 Fundamental

Meio oficial de corte e dobra de chapas Fazendinha 1 Fundamental

Meio oficial de encanador industrial Fazendinha 2 Fundamental

Meio oficial de laminação Fazendinha 1 Fundamental

Motofrentista Fazendinha 2 Ens. Médio

Nutricionista Alphaville 1 Superior

Operador de telemarketing ativo Tamboré 310 Ens. Médio

Operador de telemarketing receptivo Alphaville 55 X Ens. Médio

Passadeira de peças de confecções Alphaville 1 Fundamental

Professor de cursos livres Portal dos Ipês 1 Superior

Professor de educação física - estigiário Pólo Tamboré 2 Sup/incompleto

Professor de nível médio Portal dos Ipês 1 Superior

Salva-vidas Campo da Vila 1 Ens. Médio

Soldador Fazendinha 1 Ens. Médio

Técnico eletrônico de manutenção industrial Fazendinha 1 Ens. Médio

Técnico de enfermagem Região 10 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”

Imagem Ilustrativa

3ª Reunião do Conselho de Defesa do Meio 
Ambiente acontece na quarta-feira (21/02)

Texto: Renato Menezes
Foto: Fabiano Martins

C
om o objetivo de promo-
ver um ambiente que pro-
porcione mais qualidade 
de vida para a população 

parnaibana, a prefeitura, por meio 
da Secretaria de Planejamento 
Urbano e Meio Ambiente, realiza-
rá nesta quarta-feira (21/02), no 
Cine Teatro Coronel Raymundo, a 
3ª reunião do CONDEMAS – Con-
selho de Defesa do Meio Ambien-

Reunião debaterá sobre as maneiras de preservação do meio ambiente do município

te Municipal Sustentável.
Na ocasião serão abordados 

assuntos relacionados às reuni-
ões ordinárias e extraordinárias 
realizadas neste ano, apresenta-
ção do projeto da Unidade Móvel 
de Educação Ambiental nas es-
colas da rede municipal, crono-
grama de educação ambiental, 
além da apresentação do dispo-
sitivo de inspeção estrutural do 
material lenhoso (resistógrafo) e 
a autorização de compra utilizan-

do os recursos do Funespa, en-
tre outros temas de importância 
relevante para melhorar o meio 
ambiente na cidade.

O Cine Teatro Coronel Ray-
mundo está localizado na Rua 
Suzana Dias, 300 no Centro 
Histórico. Para obter mais in-
formações sobre o evento os 
interessados devem entrar em 
contato no telefone 4622-7535, 
de segunda a sexta-feira, das 
08h às 17h.



Ano VI - Edição 215
De 16 a 22 de fevereiro de 2018

3
www.santanadeparnaiba.sp.gov.br /PrefeituraSantanadeParnaiba A 2ª melhor cidade em Gestão Pública do Brasil!

“Esse curso é bem importante para nós que 
trabalhamos com crianças, pois nos prepara 

ainda mais para sabermos melhor como li-
dar com alunos em caso de febre, principal-
mente, porque muitas ainda não são mães e 
precisam aprender esses cuidados.  Agrade-

ço à prefeitura por proporcionar essa capa-
citação, porque a gente sabe e acredita na 

importância que temos nas escolas”  

Flávia Cristina Vieira Alves 
Agente de Org. Escolar do cm. Sebastião Athayde

Moradores participam de cursos de Ovos 
de Páscoa e Panificação do Fundo Social 

de Solidariedade
Aproximadamente 100 alunos aprenderam as técnicas das produções artesanais para 

geração de renda que contou com apoio da iniciativa privada

Texto: Renato Menezes
Foto: Fabiano Martins

V
isando auxiliar para que 
os moradores consigam 
complementar a renda 
familiar, a prefeitura, por 
meio do Fundo Social de 

Solidariedade, em parceria com a 
iniciativa privada, realizou, na últi-
ma semana, cursos de confecção 
de pães e ovos de páscoa.

As aulas aconteceram nas 

Moradores aprendem técnicas de panificação no curso oferecido pelo Fundo Social de Solidariedade

dependências do Fundo Social 
de Solidariedade e do CREAS – 
Centro de Referência Especializa-
do de Assistência Social. No ca-
so dos ovos de páscoa, que este 
ano tem a data celebrada no final 
de março, a professora Regina 
Guimarães ensinou aos alunos a 
produção de ovos de páscoa tru-
fados e sobremesas de chocola-
te. No caso da panificação foram 
ministradas receitas variadas de 

pães a base de maçã, fubá, ce-
noura, batata, integral, além de 
produção de pães de mel, pane-
tone, sonho assado, bem-casa-
do, tortas, entre outros.

Para os interessados em fazer 
a inscrição, o fundo social informa 
que as vagas ainda estão abertas e 
que mais informações podem ser 
obtidas no próprio departamento, 
localizado na Rua Santa Cruz, 155 
ou pelo telefone 4622-7050. 

Prefeitura realiza treinamento para merendeiras e agentes 
de organização escolar da rede municipal de ensino

A capacitação dos profissionais fazem parte do maior investimento da história da educação em Santana de Parnaíba

Texto: Cíntia Almeida
Foto: Fabiano Martins

A 
educação tem um pro-
cesso transformador na 
vida das pessoas e, pen-
sando nisso, a prefeitura 

busca cada vez mais aperfeiçoar 
o ensino e qualidade de serviços 
que são oferecidos para os alu-
nos de todas as idades em San-
tana de Parnaíba, com materiais 
didáticos, uniformes, novos co-
légios e merenda de qualidade, e 
principalmente nos profissionais 
da educação.

Por isso, cerca de 260 me-
rendeiras, dos colégios muni-
cipais de Santana de Parnaí-
ba participaram, nos dias 15 e 
16/02, de um curso de capaci-
tação oferecido pela prefeitura, 
por meio da Secretaria Munici-
pal de Educação.

O treinamento, cuja propos-
ta foi conscientizar, motivar e 
capacitar merendeiras em se-
gurança de alimentos na rotina 
diária, visando à promoção e 
proteção da saúde dos alunos, 
foi realizado no auditório da se-
cretaria de educação.

Na ocasião, as profissio-
nais puderam conferir assun-
tos relacionados à alimentação 
escolar, focando a qualidade, 

O treinamento dos agentes de organização escolar foi realizado no auditório da Secretaria de Educação 

a manipulação correta dos ali-
mentos, além da higienização 
dos utensílios e ambientes, os 
alimentos saudáveis e segu-
ros, entre outros assuntos que 
vão proporcionar mais quali-
dade nas merendas que serão 
servidas diariamente nos colé-
gios municipais para mais de 
31 mil alunos.

OuTRAS CAPACITAÇõES
PARA FuNCIONáRIOS

DA EDuCAÇÃO

Além das merendeiras, nos 
mesmos dias foi realizada a ca-
pacitação profissional de 280 
agentes de organização escolar 
que atuam no munícipio, com o 
propósito de contribuir signifi-
cativamente, para trabalho diá-
rio com os alunos.

Durante a palestra, foram ex-
plorados pontos importantes para 
primeiros socorros e o que fazer 
em caso de ataques convulsivos, 
febre e pequenos cortes.  

Vale lembrar que nos últi-
mos dias mais de 1.800 profis-
sionais, entre: Assistentes de Di-
reção, Coordenadores, Diretores 
e Professores de toda rede, tam-
bém participaram de capacita-
ções pedagógicas. 

“Eu acho esse curso muito importante, 
ajuda no dia a dia e até melhora a nossa 

forma de trabalhar. Gosto muito das dicas 
que são dadas, pois assim aprendemos 

um pouco mais. Espero que esses cursos 
continuem sempre, pois estou na rede há 
24 anos e a cada ano os cursos vem me-

lhorando ainda mais”  

Leni Pereira de Oliveira
Merendeira no cm. Padre Anacleto de Camargo

Trabalhos de pavimentação e de 
Iluminação de LED avançam em

diversos bairros
Maior programa de pavimentação da história já asfaltou mais de 150 km e mais de 135 km

de vias foram iluminadas nos últimos 5 anos

Texto: Renato Menezes
Foto: Sandro Almeida

A 
cidade de Santana de 
Parnaíba vem passan-
do por uma transforma-
ção como nunca se viu 

na história da cidade. Entre elas, 
duas das que mais tem se desta-
cado são os programas de pavi-
mentação e de iluminação pública 
das vias municipais, que propor-
cionam mais comodidade e segu-
rança aos motoristas e pedestres.

Na última semana as equipes 
de pavimentação estiveram nos 

Equipes realizam a instalação de lâmpadas de LED no bairro Colinas da Anhanguera

bairros Votuparim e Refúgio dos 
Bandeirantes para realização dos 
trabalhos, que envolviam des-
de o alargamento, terraplanagem 
e construção de guias e sarjetas 
nas ruas Rosas dos Ventos e Sel-
va de Pedra (Votuparim) até a im-
plantação da massa asfáltica na 
rua do Cristal (Refúgio dos Ban-
deirantes), que irá contribuir na 
qualidade de vida da população 
dos bairros. Cururuquara, Cristal 
Park 3 e 4, Pingo d´Água, Alpha-
ville e Fazendinha foram alguns 
dos bairros que receberam obras 

de pavimentação e recapeamento 
nos últimos anos.

Já a equipe do DIP – Depar-
tamento de Iluminação Pública - 
esteve na Rua Di Cavalcanti, no 
bairro Colinas da Anhanguera pa-
ra a instalação de 200 novas lu-
minárias de LED, que reduzem em 
até 70% o consumo de energia e 
são mais eficientes que a ilumina-
ção com lâmpadas fluorescentes.  
Parque Santana 1 e 2, Jardim Isau-
ra, Cento e Vinte e Centro Histórico 
são alguns dos bairros que con-
tam com a nova tecnologia.
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 “De acordo com o artigo 12, da Lei Federal nº8689, de 27 de julho de 1993, ficam convocadas a população, associações de bair-
ros, entidades representativas da sociedade civil e demais interessados, a participarem  da audiência pública, a realizar-se no dia 23 
de fevereiro de 2018, às 10h00, na Câmara Municipal de Vereadores, localizada na Rua Porto Rico, nº23, Jardim São Luiz, Santana 
de Parnaíba, Estado de São Paulo, para análise e ampla divulgação do relatório e prestação de contas do 3º Quadrimestre de 2017, 
da Secretaria Municipal de Saúde.”

Santana de Parnaíba, 16 de fevereiro de 2018.

Secretário Municipal de Saúde
Dr. José Carlos Misorelli
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