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PÁGINA 2

Semana do meio ambiente terá diversas 
atividades sustentáveis em Santana de Parnaíba

Santana de Parnaíba é vista como a cidade que tem a maior celebração 
religiosa de Corpus Christi do Estado de São Paulo, e anualmente atrai 
milhares de pessoas para conferir o lindo tapete que decora as ruas do 
Centro Histórico com diversos quadros que contam as passagens bíbli-
cas. Mas devido a pandemia não poderá realizar a tradicional festivi-
dade para conter o avanço do coronavírus. Pág. 3

Foto: Marcio Koch

Mais um ano devido a pandemia do coronavírus Santana de 
Parnaíba não terá o tradicional tapete de Corpus Christi

A data comemorativa faz parte do calendário Católico em homenagem ao sacramento da Eucaristia 

Nova UBS Dr. Álvaro Ribeiro passa a
funcionar a partir de segunda-feira 07/06
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A 
Prefeitura de Santa-
na de Parnaíba por meio 
da Secretaria da Saúde 
irá iniciar a  terceira eta-

pa da vacinação contra a Influen-
za H1N1 que contemplará grupos 
com comorbidades, que ocorrerá 
de 09 de Junho a 09 de Julho. A 
orientação é para que as pesso-
as deste grupo procurem as uni-
dades de saúde para se vacinar, 
pois a imunização elimina sinto-
mas similares aos do coronavírus. 

A vacinação ocorre de se-
gunda à sexta-feira, das 08h às 
17h com exceção das unida-
des de saúde Chácara das Gar-
ças, Sítio do Morro, Diego de 
Lima e Ingaí - que funcionam 
das 8h às 16h. Pessoas que 
não se vacinaram na primeira e 
segunda etapa terão prioridade 
para a vacinação que vai até o 
dia 08 de Junho.

Além das pessoas com co-
morbidades poderão tomar a va-
cina portadores de deficiência, 
caminhoneiros, trabalhadores 
portuários, funcionários do sis-

Terceira etapa da vacinação contra Influenza 
H1N1 iniciará em Santana de Parnaíba

ATENDIMENTOS:
* Ordem de chegada

* Seguro Desemprego com agendamen-
to.Sempre respeitando o distanciamento 

, conforme Artigo 1º - Observados os 
termos e condições estabelecidos no 
Decreto nº 64.994 de 28 de maio de 

2020, fica estendida, até 07
de fevereiro de 2021, a vigência.

307 VAGAS

NOTA IMPORTANTE: Conforme 
determinação do Ministério 
Público e Inquérito Civil nº 
000043.2014.10.000/0 da 

Coordenadoria do Sistema Nacional 
de Emprego, as vagas não poderão 

conter os indicativos de sexo e 
faixa etária. “Vagas disponíveis 
para o momento, as mesmas 

sofrem alterações constantemente”

VAGAS Quant.

Açougueiro 3

Ajudante de obras 8

Ajudante de serralheiro 5

Analista fiscal 2

Assistente de
contadoria fiscal 1

Assistente de serviços 
de contabilidade 1

Auxiliar de logística 170

Auxiliar de marceneiro 3

Borracheiro 2

Colorista 5

Eletricista de
manutenção industrial 1

Eletricista predial 5

Empacotador, a mão 4 X

Engenheiro civil 3

Engenheiro civil
(estagiário) 2

Engenheiro mecânico 
(estagiário) 3

Ferramenteiro 2

Fresador CNC 3

Mecânico de
manutenção industrial 2

Motofrentista 5

Motorista carreteiro 10

Motorista de caminhão 
betoneira 3

Operador de centro de 
usinagem de madeira 8

Operador de caixa 3 X

Operador de eletroero-
são a fio 4

Operador de guilhotina 
corte de papel 2

Operador de máquina 
de dobrar chapa 2

Operador de prensa 3

Operador de
reto-escavadeira 2

Pedreiro 7

Pintor de alvenaria 4

Projetista de móveis 2

Serralheiro 3

Soldador 9

Técnico de
construção civil 2

Técnico químico 2

Tecnólogo em
automação 2

Torneiro CNC 3

Torneiro mecânico 2

Tosador de animais 
doméstico 2

Zelador 2

Técnico químico 2

Tecnólogo em
automação 2

Torneiro CNC 3

Torneiro mecânico 2

Tosador de animais 
doméstico 2

Zelador 2

Mais informações sobre
as vagas no site

www.santanadeparnaiba.sp.gov.br
VAGAS ATUALIZADAS DIARIAMENTE

Símbolo de Vaga Exclusiva 
para deficiente

tema prisional, forças armadas, 
forças de segurança e salvamen-
to, população privada de liberda-
de e adolescentes sob medidas 
socioeducativas e trabalhadores 
de transporte coletivo rodoviário

Vale ressaltar que os grupos 
precisam se atentar ao período 
de 15 dias entre doses da vaci-
na contra a Covid-19 e a Influen-
za, e dar preferência à vacinação 
do coronavírus. Para mais infor-
mações entrar em contato com 
a Secretaria de Saúde no telefo-
ne 4622-8850. 

SAÚDE

Texto: Viviane Miranda
Foto: Fabiano Martins

Dia do Desafio conta com a participação de 
diversos moradores de Santana de Parnaíba

N
a última quarta-feira (26/05), a 
Secretaria Municipal de Ativi-
dade Física Esporte e Lazer or-
ganizou o Dia do Desafio, que 

neste ano aconteceu majoritariamente 
de forma online, respeitando todos os 
protocolos de prevenção contra a co-
vid-19, e contou com a participação de 
milhares de parnaibanos.

Com o tema: “Atividade Física, bom 
para mim, bom para você!”, a 27ª edição 
do evento contou com transmissões ao vi-
vo por meio da página da secretaria e aulas 
via Google Meet, com diversos tipos e for-
mas de prática esportiva como dança, rit-
mos, basquete, boxe, futebol, entre outros, 

Texto: Willian Rafael
Foto: Acervo Smafel

registrando a adesão de diversos muníci-
pes de Santana de Parnaíba, que enviaram 
suas participações através de vídeos e fo-
tos para a página da Secretaria de Esporte.

SOBRE O DIA DO DESAFIO 
A essência do Dia do Desafio co-

meça no inverno de 1983, na cidade de 
Saskatoon, no Canadá, quando o prefeito 
à época convida os moradores para reali-
zar uma caminhada e se aquecer. Com o 
passar dos anos o evento ganhou força e 
tomou proporções mundiais. No Brasil, o 
Dia do Desafio começou a ser organiza-
do pelo Sesc São Paulo em 1995, e tem 
o objetivo de incentivar e conscientizar as 
pessoas à respeito das importâncias da 
prática diária de exercícios físicos.

As atividades aconteceram majoritariamente de maneira on-line

Nova UBS Dr. Álvaro Ribeiro passa a funcionar a partir de segunda-feira 07/06

A 
Unidade Básica de Saú-
de Dr. Álvaro Ribeiro da 
região central da cidade 
passa a funcionar em no-

vo endereço a partir da próxima se-
gunda-feira, 07/06, junto ao Com-
plexo da Saúde localizado na Rua 
Professor Edgar de Moraes, 868 
no bairro Jardim Frediani, próximo 
ao Hospital e Maternidade Santana.

A UBS continuará com o seu 
horário de funcionamento das 
07h às 17h de segunda a sexta-
-feira e contará com sala de esta-

Texto: João Guerra
Foto: Dario Souza

A unidade básica de saúde Dr. Álvaro Ribeiro passará a funcionar no Complexo da Saúde

ESPORTE E LAZER

Santana de Parnaíba trabalha em ritmo acelerado 
para entrega do Parque do Refúgio dos Bandeirantes

C
om objetivo de ampliar e trazer 
mais lazer e qualidade de vida pa-
ra a população de Santana de Par-
naíba, a prefeitura vem trabalhan-

do para realizar ainda no ano de 2021 a 
entrega de mais um parque municipal pa-
ra os moradores do bairro do Refúgio dos 

Texto: Jefferson Cassundé
Foto: Marcio Koch

Bandeirantes.
Com uma infraestrutura completa, o 

parque contará com um lago natural, pis-
ta de caminhada, playground e quadras 
para realização de atividades esportivas.

 Atualmente, a cidade possui 6 parques 
municipais já entregues para a população 
e 3 parques estão em ritmo acelerado para 
serem entregues ainda esse ano.

Santana de Parnaíba já entregou nos últimos 8 anos 6 parques para a população, mais 3 par-
ques estão em ritmo acelerado e devem ser entregues em breve pela administração pública

CORONAVÍRUS EM SANTANA DE PARNAÍBA
Santana de Parnaíba continua 

com a segunda menor letalidade 
da região oeste metropolitana do 
Estado de São Paulo com um to-
tal de 311 óbitos confirmados, de 
um total de 11.818 casos confir-
mados e com 101 pacientes inter-
nados. A UTI está com uma ocu-
pação de 92% com 33 pacientes, 
sendo 6 com a utilização de res-
piradores, já os leitos de enferma-
ria estão com a ocupação de 61% 
no Hospital Santa Ana com 11 in-
ternados e 6% na UPA Fazendinha 
com apenas 1 internado. Já foram 

RELAÇÃO DE COMORBIDADES DEFINIDAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE

• Doenças Cardiovasculares 
•	 Insuficiência	cardíaca	(IC)
•	 Cor-pulmonale	 (alteração	 no	 ven-
trículo	direito)	e	Hipertensão	pulmonar
• Cardiopatia hipertensiva
•	 Síndromes	coronarianas
• Valvopatias
• Miocardiopatias e Pericardiopa-
tias
• Doença da Aorta, dos Grandes Va-
sos	e	Fístulas	arteriovenosas
•	 Arritmias	cardíacas
•	 Cardiopatias	congênitas	no	adulto
• Próteses valvares e dispositivos 
cardíacos	implantados
• Diabetes mellitus

• Pneumopatias crônicas graves
•	 Hipertensão	arterial	resistente	(HAR)
•	 Hipertensão	arterial	-	estágio	3
•	 Hipertensão	arterial	-	estágios	1	e	
2 com lesão e órgão-alvo e/ou comor-
bidade
• Doença Cerebrovascular
• Doença renal crônica
•	 Imunossuprimidos	 (transplanta-
dos;	pessoas	vivendo	com	HIV;	doen-
ças reumáticas em uso de corticoides; 
pessoas	com	câncer).
• Anemia falciforme e talassemia 
maior	(hemoglobinopatias	graves)
• Obesidade mórbida
• Cirrose hepática

ministradas 36.675 doses de va-
cina de combate a Covid-19, das 
49.080 doses recebidas, 24.549 
foram destinadas para a primeira 
dose e 12.126 para a segunda do-
se. No sábado, 05/06, serão vaci-
nados a partir das 14h os adultos 
com mais de 59 anos e a partir das 
15h serão imunizados trabalhado-
res da saúde; na terça-feira, 08/06, 
serão aplicadas as doses de pes-
soas com comorbidades com mais 
de 40 anos. Para fazer o pré-agen-
damento acesse o site www.santa-
nadeparnaiba.sp.gov.br.

SAÚDE

OBRAS

bilização, coleta de exames, sala 
de vacina, sala de curativo, tria-
gem, sala de inalação, sala de 
acolhimento, sala de exames, sa-
la de grupo, 12 Consultórios, 12 
consultórios odontológicos, sa-
la de esterilização de materiais e 
sala para raio-x panorâmico.

Com capacidade para atender 
mais de 4.000 pessoas por mês 
nas especialidades de clínica mé-
dica, ginecologia, psicologia, pe-
diatria, psiquiatria e odontologia, a 
unidade passa a atender em um es-
paço mais amplo, com equipamen-
tos novos e moderna estrutura. 
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S
antana de Parnaíba é vis-
ta como a cidade que tem 
a maior celebração reli-
giosa de Corpus Christi 

do Estado de São Paulo, e anual-
mente atrai milhares de pessoas 
para conferir o lindo tapete que 
decora as ruas do Centro Histó-
rico com diversos quadros que 
contam as passagens bíblicas.

O evento é organizado em 
parceria entre a Prefeitura de 
Santana de Parnaíba e a Paróquia 
Santa Ana e para realizar o tape-
te artesanal é utilizado serragem, 
que passa por um processo de 
tingimento para que haja diversas 
cores, pó de café, casca de ovo, 
argila, entre outros produtos.

Porém, este ano, devido a 
pandemia e para evitar aglomera-
ções, o feriado de Corpus Christi 
que será celebrado no dia, 03/06, 
não contará com o tradicional ta-
pete, e foi limitado a realização 
de missa na igreja Matriz que se-
rá transmitida ao vivo pela página 
oficial da Prefeitura no Facebook, 
para que os fiéis possam acom-
panhar de suas casas.

PROGRAMAÇÃO
Serão realizadas duas missas 

na Igreja Matriz Santa Ana para a 
celebração da data. A primeira às 
9h presidida pelo Bispo Dom Vi-
cente Costa e transmissão ao vivo 
pela página oficial da Prefeitura de 
Santana de Parnaíba no Facebook 
e a segunda, às 19h, presidida 
pelo Pároco local, Padre Marce-
lo Augusto, com transmissão ao 
vivo na página da Paróquia Santa 
Ana - Diocese de Jundiaí.

Além da programação religio-
sa, os interessados também pode-
rão conferir a partir das 15h, o do-
cumentário “A tradição de Corpus 
Christi em Santana de Parnaíba” 
com o artista plástico S. Maia, tam-
bém no Facebook da Prefeitura.

HISTÓRICO	DA	DATA	
Corpus Christi é uma ex-

Texto: Cíntia Almeida
Foto: Fabiano Martins / Marcio Koch

A data comemorativa faz parte do calendário Católico em homenagem ao sacramento da Eucaristia 

Este ano para evitar aglomerações a missa será transmitida pelo Facebook da Prefeitura a partir das 9h 

pressão em latim que signi-
fica Corpo de Cristo, teve sua 
origem em Liége, na Bélgica e 
foi instituída oficialmente pe-
lo papa Urbano 4º. É uma co-
memoração litúrgica das igre-
jas Católica Ortodoxa, Católica 
Apostólica Romana e Anglica-
na, celebra o Santíssimo Sacra-
mento da Eucaristia e acontece 
sempre na quinta-feira, sessen-
ta dias após o domingo de pás-
coa e é marcada por missa e 
festa na comunidade e princi-
palmente, pela procissão.

A festa teve pouca reper-

O 
feriado de Corpus Chris-
ti é comemorado em di-
versos países, entre eles 
Peru. Em Cusco os fiéis 

desfilam pela cidade cantando e 
com as imagens dos padroeiros 
locais. Os Santos são adorna-
dos com jóias e objetos precio-

cussão no início, mas foi ga-
nhando importância entre os 
católicos ao longo da história.

No Brasil, há registros que 
a tradição de Corpus Christi 
também ocorre desde o sécu-
lo XVIII e em muitas cidades do 
país é costume ornamentar as 
ruas onde a procissão irá pas-
sar, principalmente em cidades 
históricas que fazem suas de-
corações de acordo com costu-
mes locais, sem esquecer dos 
altares que também são enfei-
tados para a adoração do San-
tíssimo Sacramento.

CORPUS	CHRISTI	EM
SANTANA DE PARNAÍBA
O evento de Corpus Christi 

em Santana de Parnaíba é con-
siderado um dos principais atra-
tivo turísticos e um dos mais tra-
dicionais eventos do município 
que  atrai milhares de visitantes 
anualmente, se tornou famoso 
devido a beleza e capricho com 
que é feito o tapete que cobre de 
serragem cerca de 850 metros 
das ruas do Centro Histórico, 
que tem seus desenhos ideali-
zados pelo artista plástico da ci-
dade e confeccionados por mo-

radores, adultos e crianças que 
com criatividade dão forma aos 
mais de 60 quadros temáticos 
que simbolizam o cristianismo.

Além disso, são realizadas 
missas ao longo do dia na igre-
ja Matriz e após a última missa a 
procissão nos tapetes coloridos. 
Os visitantes também aprovei-
tam para desfrutar da culinária 
de restaurantes locais e conferir 
as feirinhas de gastronomia e ar-
tesanatos que também dão todo 
charme à festa.

Não há um registro exato so-
bre quando as ruas da cidade 

começaram a ser enfeitadas pa-
ra o dia de Corpus Christi, mas 
já na década de 60 os morado-
res enfeitavam o Centro Históri-
co, ornamentavam suas janelas, 
com toalhas e flores para a pas-
sagem da procissão, e uma mo-
radora levou a cidade, o ato de 
confeccionar os tapetes, nesse 
primeiro momento com cascas 
de ovos, borra de café e flores 
e eram feitos durante a madru-
gada. Com o tempo criou-se  
uma parceria entre a prefeitura e 
a comunidade para a realização 
da festividade.

Corpus Christi no mundo

Praça das Armas em Cusco no Peru

Catedral de Arundel, Inglaterra

Alunos da rede municipal de ensino reproduzem os tapetes de Corpus Christi

sos. As estátuas ficam expostas 
durante uma semana na Plaza de 
Armas, onde é realizada a ceri-
mônia principal.

Já em Galícia que fica loca-
lizada no noroeste da Espanha, 
as ruas centrais ficam cobertas 
por grandes tapetes de flores. 

Quando a procissão começa, 
os moradores lançam pétalas 
aos participantes.

Em Arundel, Inglaterra, a tra-
dição é que os devotos confec-

cionem o tapete de flores no cor-
redor da Catedral de Arundel e 
depois sigam em procissão ao 
pátio de Arundel Castelo, onde a 
Benção é concedida.

Galícia - Espanha

Texto: João Guerra
Foto: Dario Souza

O
s alunos do Colégio Mu-
nicipal Curumim, na re-
gião central da cidade, 
promoveram na manhã 

da última quarta-feira uma ativi-
dade especial denominada “Ta-
pete das Emoções“ em celebra-
ção ao dia de Corpus Christi.

Por conta do período de pan-
demia e a suspensão das con-
fecções dos tradicionais tapetes 
de serragem que sempre cobri-
ram as ruas do Centro Históri-
co, o colégio decidiu proporcio-
nar uma experiência de resgate 
cultural junto às crianças para a 
preservação desta tradição.

Mais de 60 alunos partici-

param da criação com os se-
guintes temas: amor, felicida-
de, alegria, vida, paz, união, 
luz e energia, e utilizando di-
versos materiais como ser-
ragem, casca de ovos, papel 
Kraft e Cartolina.                     

Foram utilizados todos os 
protocolos para evitar a disse-
minação do coronavírus, evi-
tando a aglomeração dos alu-
nos, aferição de temperatura, 
obrigatoriedade de utilização de 
máscaras e constante higieni-
zação das mãos com lavagem 
e aplicação de álcool em gel.

Mais de 60 alunos participaram 
da confecção dos tapetes no 
colégio Curumim na região 
central da cidade

Mais um ano devido a pandemia do coronavírus Santana de 
Parnaíba não terá o tradicional tapete de Corpus Christi
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A 
Prefeitura de Santana de 
Parnaíba, por meio da 
Secretaria de Meio Am-
biente e Planejamento, 

organizou uma semana repleta 
de ações sustentáveis de 05 a 12 
de junho para celebrar a semana 
do meio ambiente.

As atividades terão início no dia 
internacional do meio ambiente que é 
comemorado no sábado, dia 05/06, 
com a distribuição do jornal Impren-
sa Oficial. No domingo, 06/06, será 
disponibilizado o link no site da pre-
feitura com pets para adoção. Na 
segunda-feira, 07/06, o Centro Ad-
ministrativo Bandeirantes receberá a 
exposição e o lançamento da cartilha 
Mastofauna. Na terça-feira, 08/06, 
os alunos da rede municipal de ensi-
no receberão gratuitamente um lápis 
semente. Na quarta-feira, 09/06, se-
rá realizada a reunião do CONDEMAS 
que é o Conselho de Defesa do Meio 
Ambiente Municipal Sustentável, pa-
ra discutir e propor normas, planos, 
programas e ações relativos à pro-
teção do meio ambiente e ao uso 
sustentável dos recursos naturais 
de Santana de Parnaíba, bem como 

Texto: João Guerra
Foto: Marcio Koch

Semana do meio ambiente terá diversas 
atividades sustentáveis em Santana de Parnaíba

Mais de 60.000 mil mudas 
plantadas nos últimos 8 anos 

em toda a cidade 

Reserva Tamboré a maior em 
perímetro urbano do Estado 

Projetos de educação
ambiental ao alcance de

todos com a Ecovan

1º Município do Brasil com 
100% de iluminação pública

a LED

Município dispõe de tecnologia 
para triagem de 100% do

lixo coletado

São 2 ecopontos já instalados
e mais 2 serão inaugurados

este ano 

Mais de 1.000 mudas entregues 
para famílias de bebês nascidos 

na maternidade

Parque Tibiriçá terá mais
de 70 mil m² de mata nativa 

preservada

Santana de Parnaíba possui a maior reserva biológica em perímetro urbano do 
Estado de São Paulo e tem diversos exemplos de proteção ao meio ambiente

S
antana de Parnaíba possui 
mais de 8,3 mil hectares 
de mata nativa preservada, 
o que equivale a cerca de 

50% do seu território, dos quais 
pode-se destacar as unidades de 
conservação do Voturussu, Votu-
runa II e V, a APA da Várzea do Rio 
Tietê e a Reserva Biológica Tam-
boré, que é a maior em perímetro 
urbano do Estado de São Paulo”.

A cidade que foi a primeira do 
Brasil e a quinta no mundo a en-
tregar o relatório voluntário para a 
ONU se comprometendo com os 
objetivos da Agenda 2030, reali-
zou, só nos últimos 8 anos, o plan-
tio de mais de 60 mil mudas com 
o Projeto Arborizar, que realiza as 
ações de acordo com as neces-
sidades apontadas pelo Secretaria 
de Meio Ambiente e Planejamento, 
com a educação ambiental ou por 
meio de solicitação dos muníci-
pes, que podem fazer o pedido pe-
lo Disk Árvore do App e-Parnaíba 
ou retirar o seu exemplar no Vivei-
ro Municipal e, recentemente, a se-
cretaria inovou com o lançamento 
o programa “Nasce um bebê, nas-
ce uma árvore”, que já entregou 
mais de 800 plantas nativas para 
as famílias de bebês nascidos na 
maternidade municipal.

Com relação aos resíduos 
sólidos, a cidade realiza mensal-
mente, com o apoio da coopera-
tiva Avemare (que há pouco tem-
po ganhou da prefeitura uma nova 
sede mais ampla e apropriada às 

Texto: Willian Rafael
Fotos: Arquivo Secom

suas atividades), a coleta porta a 
porta de 440 toneladas de mate-
riais recicláveis em 60% do mu-
nicípio, que nos próximos quatro 
anos deve passar a contar com o 
serviço em todo o seu território de 
acordo com o termo de colabora-
ção firmado. No entanto, a cida-
de pode se vangloriar de ter a se-
paração de 100% do seu lixo, já 
que a empresa que presta servi-
ço de coleta de lixo para o muni-
cípio dispõe de tecnologia que faz 
triagem e separação dos resídu-
os, aterrando somente os orgâni-
cos. O aterro sanitário, que fica lo-
calizado no município, é um dos 
poucos do Brasil que conta com 
a tecnologia e consegue aplicá-
-la, além de ser o único do Esta-
do a atender todas as exigências 
da Enel para a comercialização da 
energia gerada pelo biogás. Outra 
prioridade do município é a ques-
tão do saneamento básico que 
nos últimos anos teve um aumen-
to exponencial, saltando de 9 mil 
ligações para cerca de 27 mil, um 

aumento de mais de 200% na co-
leta do esgoto. Os números ain-
da são mais expressivos quando 
se avalia o tratamento de todos 
os rejeitos coletados que salta-
ram de 4,5% para 50% nos últi-
mos 8 anos e os acordos com a 
concessionária que presta o ser-
viço no município dão conta que 
já nos próximos anos a cidade 
contará com 100% de seu esgo-
to tratado e coletado. Ainda sobre 
o tema, cabe destacar o abaste-
cimento de água que atende 99% 
da demanda e, em breve, contará 
com duas importantes novidades: 
a construção do reservatório do 
Gênesis, que atuará para garantir 
o fornecimento de água em even-
tuais crises hídricas, já que a cida-
de é uma das últimas do Sistema 
São Lourenço e ligação de água 
no bairro Chácara das Garças que 
terá as obras iniciadas até o final 
deste ano e o próximo bairro a ser 
contemplado é o Cururuquara

A cidade, que possui o maior 
programa de parques públicos de 

todo o Estado, com três em fase 
final de construção e seis entre-
gues, dos quais destaca-se o par-
que Tibiriçá no bairro Cento e Vin-
te/Fazendinha, que foi entregue na 
primeira etapa e contará 240 mil 
m² dos quais 70 mil m² serão de 
área preservada, em breve con-
tará com mais uma unidade vol-
tada à preservação e educação 
ambiental, o Parque Ecológico do 
Bacuri, em Alphaville.

Para incentivar as pessoas 
e empresas a adotarem ativida-
des conscientes e medidas para a 
preservação do meio ambiente, a 
partir deste ano, com a sanção da 
lei 3950/21, será implementado 
o Selo de Desenvolvimento Sus-
tentável, que certificará boas prá-
ticas voltadas à conscientização, 
incentivo e manutenção do meio 
ambiente bem como a responsa-
bilidade coletiva, econômica e so-
cial sustentável na cidade.

 Santana de Parnaíba é a pri-
meira cidade do Brasil a contar 
com 100% de iluminação pública 
de LED, gerando economicidade 
no consumo de energia e menor  
impacto ambiental.

Por conta de tudo isso, Santa-
na de Parnaíba foi destaque ocu-
pando a 2ª colocação entre as ci-
dades com até 150 mil habitantes 
no Programa Município Verde e 
Azul do Estado de São Paulo, que 
qualifica as ações de preservação 
e tem o propósito de medir a efici-
ência da gestão ambiental das ci-
dades e tem se tornado referência 
em sustentabilidade.

A Reserva Biológica Tamboré é a maior em perímetro urbano do Estado

O Morro do Voturuna fica localizado entre os bairros Surú e Refúgio dos Bandeirantes

A Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento organizou de 5 a 12 de junho diversas ações e atividades em comemoração do Dia do Meio Ambiente

deliberar sobre a aprovação de todo 
e qualquer projeto que envolva deci-
são ambiental na cidade, no mesmo 
dia será lançado o vídeo institucional 
do Meio Ambiente. Na quinta-feira, 
10/06, será apresentada no Centro 
Administrativo Bandeirantes a cami-
nhonete, recebida através de uma 
compensação ambiental, que atuará 
na fiscalização do meio ambiente do 
município e no mesmo dia será assi-
nado o decreto que cria o Selo Am-
biental que premiará as empresas da 
cidade amigas do meio ambiente que 
adotam práticas sustentáveis. 

Na sexta-feira, 11/06, será rea-
lizada uma ação de troca de ração 
de cães e gatos por uma muda de 
árvore nativa da região e no mesmo 
dia será assinada a minuta do pro-
jeto de lei que cria a Guarda Mirim 
Ambiental de Santana de Parnaí-
ba. Para fechar a Semana do Meio 
Ambiente, no sábado, 12/06, o Pq. 
Tibiriçá no bairro Cento e Vinte vai 
receber a Mega Operação Ambien-
tal com plantio de árvores, ofici-
na de recilagem, doação e oficina 
de mudas. Informações, entre em 
contato com a Secretaria de Meio 
Ambiente e Planejamento através 
do telefone (11) 4622-7517.
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
CHAMAMENTO	PÚBLICO	Nº	01	–	PROCESSO	ADMINISTRATIVO	Nº	264/2021

- ALTERAÇÃO DA DATA DA SESSÃO PÚBLICA DE SORTEIO -

O Município de Santana de Parnaíba torna público para conhecimento dos interessados que, devido 
ao ponto facultativo de 04/06/2021, publicado através do Decreto nº 4.574 de 27 de maio de 2021, 
a sessão pública para sorteio dos profissionais que irão compor a Subcomissão Técnica que irá 
proceder à análise e ao julgamento das propostas técnicas a serem apresentadas no âmbito da Con-
corrência Pública nº 005/2021, que tem como objeto a contratação de uma agência para serviços de 
publicidade, elaborada em atenção ao disposto no § 4º, do artigo 10, da Lei Federal nº 12.232/2010, 
fica remarcada para o dia 08/06/2021 às 13:00 horas, no mesmo local divulgado na publicação no 
DOE do dia 20 de maio de 2021.

Santana de Parnaíba, 01 de junho de 2021.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

----------------------------------------
COMUNICADO	DE	ADJUDICAÇÃO	E	HOMOLOGAÇÃO

Pregão	Eletrônico	n.º	065/2021	–	Proc.	Adm.	nº.	235/2021
Objeto: Contratação de empresas especializadas para aquisição de gêneros alimentícios estocáveis 
e perecíveis (alimentos em pó e pescados), com fornecimento ponto a ponto nos Colégios da Rede 
Municipal de Ensino, em atendimento ao Programa de Alimentação Escolar Municipal, pelo período 
de 12 (doze) meses.
Considerando a decisão da Comissão Técnica de Avaliação das Amostras, a ausência de manifestação 
de intenção de interposição recurso e o julgamento da presente licitação, ADJUDICO e	HOMOLOGO o 
certame nos seguintes termos: 
LOTE 01: AÇÚCAR E CAFÉ a favor da empresa MFJP SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI;
LOTE	03:	CHOCOLATE	E	LEITE	EM	PÓ a favor da empresa DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO 
EIRELI; e
LOTE	04:	PESCADOS a favor da empresa COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI.
Em tempo, informamos que restou DESERTO o LOTE 02: ALIMENTOS DIET.

Santana de Parnaíba, 28 de maio de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

----------------------------------------
COMUNICADO	DE	ADJUDICAÇÃO	E	HOMOLOGAÇÃO

Pregão	Eletrônico	n.º	094/2021	–	Proc.	Adm.	nº.	322/2021
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de VENTILADOR	PULMONAR	(respirador	
mecânico	hospitalar), em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 (doze) 
meses.
Considerando que o prazo para interposição de recurso decorreu in albis, devido ao descumprimento 
da motivação, e o julgamento desta licitação que ratificou a análise de aprovação do produto pela 
SMS, ADJUDICO e	HOMOLOGO o certame a favor da empresa LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.

Santana de Parnaíba, 28 de maio de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

----------------------------------------
COMUNICADO	DE	ADJUDICAÇÃO	E	HOMOLOGAÇÃO

Pregão	Eletrônico	n.º	098/2021	–	Proc.	Adm.	nº.	334/2021
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de COLUNAS, VIGAS E SAPATAS, em 
atendimento à Secretaria Municipal de Operações Urbanas, pelo período de 12 meses.
Considerando a ausência de manifestação de intenção de interposição recurso e o julgamento do 
presente certame, na oportunidade, ADJUDICO e	HOMOLOGO a licitação supra a favor das seguintes 
empresas: 
NOVA RB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA para os itens 01,	02,	03,	04,	05	e	06;
JOSE ROBERTO DE TOLEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCOES CIA LTDA para o item 07.
DANIEL NEVES QUEIROS para os itens	08	e	09.

Santana de Parnaíba, 28 de maio de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

----------------------------------------

COMUNICADO	DE	ADJUDICAÇÃO	E	HOMOLOGAÇÃO
Pregão	Eletrônico	n.º	088/2021	–	Proc.	Adm.	nº.	303/2021

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE HOT SPOT, PARA PROVER INTERNET DISTRIBUÍDA POR MEIO 
DE REDE WI-FI EM DIVERSAS UNIDADES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA.
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, com relação à Prova Conceito (PoC) para este 
Pregão, a Secretaria requisitante promoveu a análise do sistema ofertado e julgou-o APROVADO.
Na oportunidade, considerando a ausência de manifestação de interposição de recurso, ADJUDICO e 
HOMOLOGO o presente certame a favor da empresa RKA INFORMATICA LTDA.

Santana de Parnaíba, 28 de maio de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

----------------------------------------
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Concorrência	Pública	N.º	011/2021	–	Proc.	Adm.	Nº	380/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada em obras de engenharia para Construção de Unidade 
Básica de Saúde – UBS, localizada na Estrada Municipal de Ingaí, 2000, bairro Ingai – Santana de 
Parnaíba – S.P., em atendimento à Secretaria Municipal de Obras.
O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 28/05/2021, na Avenida Marechal 
Mascarenhas de Morais, 1283 – Sítio do Morro – Santana de Parnaíba - SP ou por meio do site www.
santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba “empresas” e “licitações”.
Data de Abertura: 01/07/2021, às 09h00min.

Santana de Parnaíba, 27 de maio de 2021.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

----------------------------------------
COMUNICADO DE LICITAÇÃO PREJUDICADA E AVISO DE REABERTURA

Pregão	Eletrônico	n.º	044/2021	–	Proc.	Adm.	nº.	176/2021
Objeto: Registro de Preços para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
SHOWS	PIROTÉCNICOS, com	o	fornecimento	do	material	(fogos	de	artifícios),	mão	de	obra	para 
a montagem, desmontagem e execução dos shows, em apoio à infraestrutura de eventos geridos 
pelas Secretarias Municipais de Santana de Parnaíba, por um período de 12 (doze) meses, conforme 
exigências, quantidades e demais especificações descritas no Anexo I - Termos de Referência. 
O Município de Santana de Parnaíba faz saber que, considerando a participação de apenas um licitante 
neste certame; considerando que após tratativas de negociação não houve redução significativa dos 
valores unitários de alguns itens; e, finalmente, considerando a supremacia da Administração Pública 
na condução e encerramento dos procedimentos licitatórios de sua instância, com fundamento no teor 
do art. 49 da Lei nº 8.666/93, decido por PREJUDICAR o certame acima identificado.
Ficam abertos os prazos para eventuais interposições de recursos, nos termos do Art. 109 da Lei 
Federal Nº 8666/1993.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 31/05/2021, no 
endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, bem como por meio do site www.
santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba empresas, licitações.
Início da sessão de disputa de lances:	Dia	14/06/2021,	às	10h00min.

Santana de Parnaíba, 27 de maio de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

----------------------------------------
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão	Eletrônico	n.º	108/2021	–	Proc.	Adm.	nº.	383/2021
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de CARRINHO	 COM	 ALÇA	 PARA	
TRANSPORTE DE RACKS, atendendo à solicitação da Secretaria Municipal de Educação, pelo período 
de 12 (doze) meses.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 31/05/2021, no 
endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, bem como por meio do site www.
santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa, licitações.
Início da sessão de disputa de lances:	Dia	14/06/2021,	às	10h00min.

Santana de Parnaíba, 28 de maio de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

----------------------------------------
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão	Eletrônico	n.º	109/2021	–	Proc.	Adm.	nº.	384/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM E DE 
APOIO	DIAGNÓSTICO, incluindo o fornecimento de todos os insumos, materiais, recursos humanos 
diretos e complementares, equipamentos, softwares, manutenções preventivas e corretivas, além de 
laudos médicos dos respectivos exames, a serem disponibilizados por meio físico e/ou eletrônico, 
pelo período de 12 meses.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 31/05/2021, no 
endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, bem como por meio do site www.
santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba empresas, serviços, licitações.
Início da sessão de disputa de lances:	Dia	14/06/2021,	às	10h00min.

Santana de Parnaíba, 28 de maio de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

----------------------------------------
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão	Eletrônico	n.º	110/2021	–	Proc.	Adm.	nº.	388/2021
Objeto: Registro de preços para o fornecimento parcelado de CESTAS BÁSICAS para distribuição 
a munícipes carentes, em atendimento ao Fundo Municipal de Assistência Social – vinculado à 
Secretaria Municipal de Assistência Social – SMAS, pelo período de 12 (doze) meses.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 01/06/2021, no 
endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, bem como por meio do site www.
santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba empresas, licitações.
Início da sessão de disputa de lances:	Dia	15/06/2021,	às	10h00min.

Santana de Parnaíba, 31 de maio de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

----------------------------------------
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão	Eletrônico	n.º	111/2021	–	Proc.	Adm.	nº.	389/2021
Objeto: AQUISIÇÃO DE COBERTORES DE CASAL DESTINADOS AOS MUNÍCIPES EM SITUAÇÃO 
DE VULNERABILIDADE SOCIAL, em atendimento ao Fundo Social de Solidariedade do município de 
Santana de Parnaíba.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 02/06/2021, no 
endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, bem como por meio do site www.
santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba empresas, licitações.
Início da sessão de disputa de lances:	Dia	16/06/2021,	às	10h00min.

Santana de Parnaíba, 31 de maio de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

----------------------------------------
AVISO DE LICITAÇÃO 

Pregão	Eletrônico	n.º	113/2021	–	Proc.	Adm.	nº.	395/2021
Objeto: - Contratação de empresa especializada para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA	E	CORRETIVA	EM	APARELHOS	DE	AR	CONDICIONADO, com fornecimento de peças, 
acessórios originais e mão de obra qualificada, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal 
de Saúde.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 02/06/2021, no 
endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, bem como por meio do site www.
santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa, licitações.
Início da sessão de disputa de lances:	Dia	16/06/2021,	às	10h00min.

Santana de Parnaíba, 01 de junho de 2021.
ORDENADOR DE PREGÃO

----------------------------------------
AVISO DE LICITAÇÃO

Tomada	de	Preços	N.º	005/2021	–	Proc.	Adm.	Nº	398/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada em obras de engenharia para CONFIGURAÇÃO DO 
LAYOUT DO POUPATEMPO, sito à Estrada Tenente Marques – n° 4784, Fazendinha – Santana de 
Parnaíba/SP, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Obras.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 07/06/2021, na Avenida 
Marechal Mascarenhas de Morais, 1283, 2º andar - Votuparim – Santana de Parnaíba/SP ou por meio 
do site www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, na aba serviços para sua empresa, “Licitações”.
Data de Abertura: 23/06/2021, às 14h00min.

Santana de Parnaíba, 02 de junho de 2021.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

----------------------------------------
COMUNICADO	DE	JULGAMENTOS	DE	RECURSOS,		HOMOLOGAÇÃO	E	ADJUDICAÇÃO

Concorrência	Pública	N.º	003/2021	–	Proc.	Adm.	Nº	146/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada em obras de engenharia para CONSTRUÇÃO DE UMA 
PASSARELA NA ESTRADA TENENTE MARQUES, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras. 
O Prefeito Municipal faz saber que julgou IMPROCEDENTE o recurso interposto pela empresa JB 
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI e julgou PROCEDENTE a contrarrazão apresentada pela 
empresa FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI – EPP, conforme documentação acostada 
aos autos, mantendo assim a classificação já lavrada, ficando HOMOLOGADO e ADJUDICADO a favor 
da empresa FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI – EPP, o objeto da Concorrência Pública 
nº 003/2021.

Santana de Parnaíba, 31 de Maio de 2021.
PREFEITO MUNICIPAL

RESOLUÇÃO	N°	006/2021
“Cria Comissão Temporária de Assuntos Relevantes, para o fim que especifica.”
Autoria: Vereadora Presidente Sabrina Colela

FAÇO SABER que a Câmara Municipal 
aprovou e eu promulgo a seguinte:

                                   RESOLUÇÃO:

Art. 1° - Fica criada a Comissão Temporária de Assuntos Relevantes na Câmara Municipal de Santana 
de Parnaíba, com o objetivo de elaborar estudos e sugerir soluções à vista dos serviços prestados 
pela empresa Enel. 
Art.	2º - A Comissão Temporária de Assuntos Relevantes será composta por 5 (cinco) Vereadores, 
nomeados na forma constante no § 4º, do art. 116 do Regimento Interno. 
Art.	3º - O prazo de funcionamento da Comissão será de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado, 
na forma do § 8º, do art. 116 do Regimento Interno. 
Art.	4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art.	5º - Revogam-se as disposições em contrário.

                                                 Plenário Antônio Branco, em 01 de junho de 2021.

SABRINA COLELA PRIETO
Presidente

----------------------------------------
RESOLUÇÃO N° 007/2021

“Cria Comissão Temporária de Assuntos Relevantes, para o fim que especifica.”
Autoria: Vereador Gabriel Oliani 

FAÇO SABER que a Câmara Municipal 
aprovou e eu promulgo a seguinte:

RESOLUÇÃO:

Art. 1° - Fica criada a Comissão Temporária de Assuntos Relevantes na Câmara Municipal de Santana 
de Parnaíba, com o objetivo de elaborar estudos e sugerir soluções à vista dos serviços prestados pela 
Empresa Metropolitana de Transporte Urbano - EMTU e Auto Viação Urubupungá.
Art.	2º - A Comissão Temporária de Assuntos Relevantes será composta por 5 (cinco) Vereadores, 
nomeados na forma constante nos §§ 4º e 5º, do art. 116 do Regimento Interno. 
Art.	3º	- O prazo de funcionamento da Comissão será de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado, 
na forma do § 8º, do art. 116 do Regimento Interno. 
Art.	4º	- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art.	5º	- Revogam-se as disposições em contrário.

                                                  Plenário Antônio Branco, em 01 de junho de 2021.

SABRINA COLELA PRIETO
Presidente

CITAÇÃO

Santana de Parnaíba, 04 de junho de 2021.

NELCY DA SILVA MARTINS ALMEIDA:

Fica Vossa Senhoria CITADA a comparecer perante a Comissão Permanente Processante da 
Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, sito à Avenida Marechal Mascarenhas de 
Moraes, n.º 1.283, Sítio do Morro - Santana de Parnaíba/SP, no prazo de cinco dias úteis, tendo 
em vista o Processo Administrativo n.º 105/2019, instaurado contra V. Sª. por ABANDONO 
DE CARGO.

Mauricio Schaun Jalil
Presidente da Comissão Permanente Processante
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