
Um levantamento 
realizado pelo 
Destaque Regional 
no Cadastro Geral 
de Empregados e 
Desempregados 
(CAGED), mostrou que 
houve um aumento na 
geração de empregos 
em 2019 em Santana 
de Parnaíba e Cajamar.

Cajamar teve um total 
de 15.334 admissões 
no ano, enquanto 
as demissões foram 

Para proporcionar mais eficiência 
e rapidez no atendimento às 
situações de urgência na cidade, 
na última segunda-feira (20), a 
Prefeitura de Santana de Parnaíba 
realizou a implantação de duas 
bases do Serviço de Atendimento 
de Médico de Urgência, o SAMU.

Localizadas na UPA Fazendinha e na 

Base do Corpo de Bombeiros, em 
Alphaville. Cada unidade contará 
com uma ambulância de suporte 
básico e cerca de 30 profissionais, 
divididos entre as bases, preparados 
para atender os mais diferentes 
tipos de ocorrências na cidade. 
Por conta da sua localização, as 
bases realizarão um atendimento 
descentralizado, com ainda mais 

velocidade e agilidade, diminuindo 
o tempo de resposta para os 
chamados na central pelo telefone 
192.

Além disso, a cidade contará 
também com uma Ambulância 
de Suporte Avançado, que fica na 
base central do SAMU, em Itapevi 
e poderá ser acionada, de acordo 
com a necessidade.

Os dados revelam que o setor 
de construção civil, seguido 
de serviços, foram os que 
mais contrataram no período. 

de 14.660. Um saldo 
positivo de 674 novos 
postos criados no 
município (1.82%).

Santana de Parnaíba 
registrou um 
aumento ainda 
maior na geração de 
empregos. No período 
de 12 meses foram 
22.771 admissões e 
21.495 demissões. 
Um saldo de 2,66% 
somando 1.276 novos 
trabalhadores.

Os dados revelam que 
o setor de construção 
civil, seguido de 
serviços, foram os que 
mais contrataram no 
período.

Geração de 
empregos cresce 
1,82% em Cajamar 
e 2.66% em Sta. 
de Parnaíba

SAMU É IMPLANTADO NA FAZENDINHA
 E ALPHAVILLE

www.destaqueregional.com.br - Facebook.com/DestaqueRegional
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Transporte 
Escolar de 
Cajamar tem 
frota NOVA
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Cerca de 30 profissionais estão 
divididos nas novas bases

O Cajamar Notícias (Portal Ca-
jamar Notícias), passou a se chamar 
Destaque Regional ! 

A mudança foi necessária, uma 
vez que ampliamos nossa área de 
cobertura para as cidades de San-
tana de Parnaíba e região. 

Confira na página 06.

CAJAMAR NOTÍCIAS 

AGORA É DESTAQUE 

REGIONAL!



02 Cajamar
• Vol-01   • Edi-01   • 03 fevereiro 2020

Casos de furtos tem redução de 30% em Cajamar 
em relação a 2018

Uma apuração da redação do Destaque Regional (Cajamar 
Notícias), na base de dados da Secretaria de Segurança Pública 
do Estado (SSP), constatou que Cajamar teve uma redução de 
30,2% nos casos de furtos, em relação ao ano de 2018.

Os dados também revelam uma redução no número de furtos 
de veículos, que caíram cerca de 33,9% em comparação com 
o ano de 2018, registrando 365 casos de furtos em 2019 (com 
Boletim de Ocorrência), e 523 casos em 2018.

Também registraram redução os roubos de veículos, ou seja, 
quando o criminoso usa a força e armamento para subtrair o 
veículo. Em 2019 foram 55 roubos, já em 2018 foram 68 casos, 
uma redução de 19,1%.

Roubos de cargas também caíram. Em 2018 foram 25 cargas 
roubadas, já em 2019 foram registrados 15 roubos de cargas, 
diminuição de 40%.

O total de roubos diversos (que inclui roubos de celulares, 
carteiras e residências), também tiveram diminuição em relação 
ao ano de 2018, onde foram registrados 184 casos em 2019 e 
247 casos em 2018, diminuição de 25,5%.

Para o Secretário de Segurança Publica de Cajamar, Dr. 
Edmilson Padovani, a redução no número geral de ocorrências 
sobre furtos e roubos, é um reflexo do trabalho em conjunto 
da Guarda Civil Municipal e da Polícia Civil e Militar. “O foco 
da nova gestão municipal do Prefeito Danilo Joan é 
combater à criminalidade e é isso que estamos fazendo, 
com implantação do Programa mais Segurança, que, entre 
suas características, está ampliando os investimentos na 
ação preventiva e vídeo-monitoramento, possibilitando 
reconhecer atitudes suspeitas e realizar abordagens com 
mais precisão, sempre em contato direto com a Polícia Civil 
e Militar” – destaca.

Apesar dos números positivos, o Secretário disse que ainda 
há muito o que ser feito. “Nós estamos muito felizes pelos 
indicadores que são positivos, mas ainda não nos damos 
por satisfeitos, por isso vamos investir muito mais para 
garantir uma cidade segura à população de Cajamar” – 
disse.

Ninguém acertou as seis dezenas da 
Mega-Sena sorteadas na noite de 
sábado (25). O prêmio para o sorteio 
desta quarta-feira (29) é de R$ 47 
milhões. Em Cajamar seis apostas 
ganharam a quadra da Mega, levando 
prêmio de R$ 755,36.

A aposta simples custa R$ 4,50 e podem 
ser feitas até às 19 horas do dia do 
sorteio.

As dezenas sorteadas foram 09 –  19 – 23 
– 32 – 39 e 45.

Ganhadores

Em Cajamar, as apostas que vão receber 
R$ 755,36 foram feitas na Fic Rico (02), 
Jordanésia, Polvilho da Sorte e Mega da 
Sorte. Os apostadores podem procurar a 
própria lotérica para sacar o dinheiro.

Em Santana de Parnaíba foram oito 
apostas ganhadoras do prêmio de R$ 
755,36. As apostas foram feitas na Santana 
Loterias, na Fazendinha da Sorte e seis na 
Alphaville Loterias.

Seis apostas de Cajamar 
ganham quadra da Mega

Foto: Divulgação 



Geral
• Vol-01   • Edi-01   • 03 fevereiro 2020

Foto: Divulgação Prefeitura Santana de Parnaíba 

Foto: Jhonatan Henrique - Ônibus Brasil

Maternidade de 
Santana de Parnaíba 
supera a marca de 500 
bebês em seis meses

A Secretaria dos 
T r a n s p o r t e s 
Metropolitanos, por meio 
da EMTU/SP, determinou 
que as concessionárias do 
sistema intermunicipal 
na Região Metropolitana 
de São Paulo incluam, em 
2020, 561 veículos novos 
com ar-condicionado 
em substituição aos 
ônibus que completarão 
dez anos de uso.

A exigência faz parte 
de aditivo contratual 
firmado com as empresas 
operadoras das quatro 
áreas de concessão mais a 
Metra, que opera as linhas 
do Corredor ABD. Em 

Na última semana, a 
Maternidade Santa 
Ana alcançou mais 
uma marca histórica 
para a cidade de 
Santana de Parnaíba, 
com o nascimento do 
bebê de número 500. 
A responsável por 
esta marca nasceu 
na manhã do dia 21 
de janeiro, medindo 
48 centímetros, 
pesando 3.310kg e 
foi registrada com 
o nome de Helena 
dos Santos, para 
alegria dos pais 
Valéria e Josimar, 
moradores da região 
da Fazendinha.

Administrada por 
uma organização 
social, a maternidade 

2019, 179 ônibus novos 
com ar-condicionado 
foram incluídos na frota 
das concessionárias 
da Grande São 
Paulo, atualmente 
com 3.335 veículos.

A renovação da frota é um 
esforço do governo para 
melhorar o atendimento 
à população. Nesse 
sentido, já foram inseridos 
827 veículos, apenas no 
ano passado, nas cinco 
regiões metropolitanas 
fiscalizadas pela EMTU/SP.

Vinculada à Secretaria 
dos Transportes 
Metropolitanos, a municipal conta 

com uma equipe 
formada por cerca 
de 50 profissionais, 
entre enfermeiros, 
obstetras e médicos, 
além de um centro de 
parto natural e uma 
unidade neonatal 
para atendimento de 
bebês prematuros.

Desde a inauguração, 
em agosto do ano 
passado, dos 500 
partos realizados, 
357 foram normais e 
143 cesarianas. Com 
isso, a maternidade 
se mostra adequada 
para a realização de 
partos naturais e, 
também, cesarianas.

Empresa Metropolitana 
de Transportes Urbanos 
de São Paulo (EMTU/
SP) é controlada pelo 
Governo de São Paulo. 
Fiscaliza e regulamenta o 
transporte metropolitano 
de baixa e média 
capacidade nas cinco 
Regiões Metropolitanas 
do Estado: São Paulo, 
Campinas, Sorocaba, 
Baixada Santista e Vale 
do Paraíba e Litoral 
Norte. Juntas, as áreas 
somam 134 municípios.

Aditivo contratual prevê 
substituição de veículos 
com mais de dez anos.

Governo diz que região 
receberá 561 novos ônibus 
com ar-condicionado em 

2020
A renovação da frota é um esforço do governo para melhorar o atendimento à 

população. Erat sem pulvinar maximus vivera mauris.
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Transporte Escolar de 
Cajamar tem frota de veículos 

renovada
Os ônibus mais antigos estão sendo substituídos, com o intuito de oferecer mais conforto e 

segurança aos alunos

empresa responsável pelo transporte, informou que 
15 ônibus mais antigos serão substituídos por veículos 
novos, atendendo a solicitação da administração. Após 
o início das aulas e a confirmação do número de alunos 
que utilizarão o transporte em cada escola, haverá o 
aumento da frota nos locais em que for identificada a 
necessidade. 

Em relação ao transporte para crianças com necessidades 
especiais, realizado por van escolar, o atendimento será 
ampliado desde o início. “No último ano já fizemos 
um levantamento que identificou a necessidade 
de aumentar o número de veículos para atender a 
demanda completa desses alunos e, logo no início das 
aulas, todas as crianças que necessitam utilizar as vans 
como transporte serão atendidas adequadamente”, 
destaca o secretário.Em relação ao transporte para 
crianças com necessidades especiais, realizado por 
van escolar, o atendimento será ampliado desde o 
início. “No último ano já fizemos um levantamento 
que identificou a necessidade de aumentar o número 
de veículos para atender a demanda completa desses 
alunos e, logo no início das aulas, todas as crianças 
que necessitam utilizar as vans como transporte serão 
atendidas adequadamente”, destaca o secretário.

Em breve a região da 
Fazendinha, Santana de 
Parnaíba, contará com 
uma moderna unidade 
destinada a ajudar o 
morador a otimizar 
seu tempo na emissão 
de documentos 
essenciais para sua 
vida social, pessoal 
e profissional, com a 
implantação do posto 
de atendimento Melhor 
Tempo Parnaíba, 
uma obra municipal 
que se assemelha 
ao Poupatempo, do 
Governo do Estado.

A licitação foi assinada 
no ano passado e 
desde então as equipes 
estão empenhadas na 
construção da unidade 
no município, que 
será implantada na 

Fazendinha e ficará no 
local onde era o antigo 
Colégio Leda Caira.

A unidade seguirá 
o modelo do 
Poupatempo do 
governo estadual 
e fará parte de um 
prédio com 6 mil 
m², com moderna 
infraestrutura oferecer 
uma série de serviços 
como emissão de 
documentos pessoais 
e atendimentos de 
órgãos públicos 
como o Posto 
de Atendimento 
ao Trabalhador, 
Departamento de 
Assistência Social, além 
das concessionárias 
que prestam serviços a 
municipalidade.

Ariane Grego 
Prefeitura de Cajamar

O ano letivo da Rede 
Municipal de Educação terá 
início na próxima semana, 
dia 05 de fevereiro, e junto 
com o início das aulas, 
começarão a circular os 
ônibus escolares que são 
utilizados diariamente por 
diversas crianças, desde os 
primeiros anos da Educação 
Infantil até o 9º ano do 
Ensino Fundamental.

De acordo com o Secretário 
de Educação, Prof. Dr. Régis 
Souza, este ano a Prefeitura 
de Cajamar, por meio da 
Secretaria da Educação, 
realizará um levantamento 
para adequar a quantidade 
necessária de ônibus em 
cada escola, com o intuito de 
atender a demanda de cada 
local para que não ocorra 
superlotação e as crianças 
possam utilizar o transporte 
com conforto e segurança. 
“Essa foi uma solicitação 
pessoal do prefeito Danilo 
Joan”, acrescenta.

Inicialmente a frota contará 
com a mesma quantidade 
de veículos utilizada no ano 
anterior, porém, a Dinatur, 

Divulgação 

Integer feugiat risus purus, cursis sem none finibus sed nulla 

rhoncus erat nonem pulvinar maximus in sed viverra.
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Obras do “Poupatempo” 
da Fazendinha tem início

A unidade seguirá o modelo do Poupatempo do governo estadual 
e fará parte de um prédio com 6 mil m² Euismod varius.



Cajamar completa 61 anos de emancipação política-administrativa no dia 18 de 
fevereiro e, desta vez, a população tem bons motivos para comemorar. No mês de 
fevereiro, a Prefeitura de Cajamar terá um cronograma repleto de inaugurações e 
entrega de serviços, dentre eles a grande festa de aniversário da cidade.

O evento está sendo preparado pela Prefeitura de Cajamar, com o apoio do 
Fundo Social de Solidariedade e será realizado nos dias 17 e 18 de fevereiro, no 
estacionamento do Boiódromo, em Jordanésia. Haverá shows nas duas noites tendo 
como entrada a contribuição de 1kg de alimento (macarrão óleo ou leite em pó).

As comemorações terão início na segunda-feira (17), véspera do feriado municipal 
da cidade. Será uma noite de bênçãos com um grande show de música gospel com a 
participação especial do Pastor Fernando, cantor e compositor mais conhecido como 
Fernandinho, líder do Ministério Faz Chover. Na mesma noite também terá o show da 
cantora Gabriela Rocha, dona de uma das vozes mais marcantes do cenário gospel 
atual.

Na noite de terça-feira (18), o aniversário da cidade será comemorado com muita 
animação com o show do grupo de pagode Inimigos da HP e, na sequência, o cantor 
e compositor de forró eletrônico Xand Avião, fará o show de encerramento da noite 
e das comemorações do aniversário de Cajamar.

Este é apenas o início dos projetos preparados para 2020. Durante o ano a cidade 
de Cajamar terá muitas novidades relacionadas a inaugurações de novas unidades, 
reformas de ambientes e ampliações de serviços, visando a melhoria de atendimento 
para toda a população nas áreas de saúde, educação, segurança, mobilidade urbana, 
meio ambiente, cultura e lazer.

Aniversário de Cajamar terá 
show de Xand Avião e outros

Para quem já fazia o uso de 
transporte escolar nos anos 
anteriores sabe a importância 
da carteirinha para identificação 
dos alunos. Este ano, a Prefeitura 
de Cajamar irá fornecer 
a carteirinha de maneira 
diferenciada, em formato de 
cartão, e será confeccionada na 
primeira semana de aula.

Outra novidade é que, com 
este novo formato, a carteirinha 
escolar não será mais apenas 
para ser utilizada no transporte 
escolar, mas poderá ser utilizada 
também nos locais que oferecem 
descontos para estudantes, 
portanto, todos os alunos das 
escolas municipais receberão a 

carteirinha, mesmo os que não 
utilizam o ônibus.

O procedimento de entrega de 
fotos será realizado de acordo 
com a programação de cada 
escola. É importante entrar em 
contato com a unidade de ensino 
em que o aluno está matriculado 
para saber mais detalhes, pois 
haverá casos em que será 
necessário encaminhar uma 
foto 3×4 recente, já que as que 
constam em alguns prontuários 
estão desatualizadas.Arte: Fábio Campina | 

Prefeitura Cajamar
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Texto: Ricardo Rodrigues

A Prefeitura de Cajamar, através do Programa 
“Cajamar Bem Cuidada”, reiniciou em 
janeiro deste ano ações de manutenção 
das estradas rurais em todo o município. As 
equipes da Secretaria de Infraestrutura e 
Serviços Públicos vistoriam as estradas para 
determinar os serviços que serão realizados 
em cada trecho, priorizando os pontos mais 
críticos.

São vários os trechos contemplados. Segundo 
o secretário de Infraestrutura e Serviços 
Públicos, Raul Lopes, neste momento os 
trabalhos estão sendo direcionados para as 
estradas com maior fluxo de veículos e pontos 
com maior dificuldade de trânsito. “Como 
já iniciou o período chuvoso, focamos nos 
trechos ruins, para oferecer maior qualidade 
no tráfego de veículos, dando mais agilidade 
e qualidade no trânsito para toda população 
que reside na zona rural, e necessita se 
locomover até a zona urbana”.

Durante esta semana, as equipes de 
manutenção estão atuando na Rua Areiópolis 
no bairro do Lago Azul. A Prefeitura mantém 
um cronograma periódico de conservação 
e recuperação das estradas rurais, a fim de 
melhorar as condições de tráfego em toda a 
zona rural do município.

Manutenção 
em estradas 
da zona rural

 Carteirinha escolar de Cajamar 
também servirá em outros locais 

A Prefeitura de Cajamar irá fornecer a carteirinha de maneira 
diferenciada, em formato de cartão

Arte: Fábio Campina | Prefeitura Sus 



Menor é preso com grande 

quantidade de drogas no Polvilho

Pela primeira vez, Rio Ribeirão dos Cristais 
recebe obras de aprofundamento

Os Policiais Militares do 
26º BPM apreenderam 
um menor de idade 
com grande quantidade 
de drogas. O menor foi 
preso no Jardim Muriano, 
no Distrito do Polvilho 
em Cajamar.

A ocorrência ocorreu 
quando a equipe 
foi acionada para 
atendimento de 
ocorrência de tráfico de 
entorpecentes.

Assim que os Policias 
chegaram no local, 
encontraram um 

Pela primeira vez na história 
de Cajamar, o Rio Ribeirão 
dos Cristais, na 
altura da Estrada 
do Limoeiro, 
está recebendo 
obras de 
aprofundamento 
e alargamento 
das margens.

As obras estão 
sendo realizadas na região 
onde frequentemente registra 
alagamentos.

Com apoio de máquinas, o 
aprofundamento é realizado, 
especialmente nos pontos 
mais críticos do rio, como a 
região do bairro Gato Preto.   

indivíduo com 
características obtidas na 
denúncia.

Os policiais desconfiaram 
da atitude do jovem. 
Em abordagem foi 
verificado se tratar de 
menor de idade e em 
suas vestes foi localizada 
uma sacola plástica 
contendo entorpecentes 
e dinheiro.

O menor foi conduzido a 
D.P, ficando a disposição 
da justiça.

                                  Prevenção das enchentes

Durante a operação do Programa “Cajamar 
Bem Cuidada”, realizada entre os bairros da 
Vila União e Gato Preto, na região da Estrada 
do Limoeiro, foram retiradas toneladas de 
diversas espécies de entulhos, lixo doméstico, 
inúmeros pneus, garrafas plásticas, pedaços 
de madeira, móveis velhos, animais mortos, 
quadro de moto, motor de carro, geladeira, 
microondas, máquina de lavar e até um 
câmbio automotivo, entre outros.

Os serviços de limpeza em córregos e rios do município são 
realizados rotineiramente, a fim de assegurar a qualidade 
de vida dos moradores da região. Por meio dessas ações, 
realizadas pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços 
Públicos, é possível evitar inundações, problemas de 
saúde, mau cheiro, como também a infestação de insetos e 
animais transmissores de doenças.

O Cajamar Notícias (Portal 
Cajamar Notícias), passou a se 
chamar Destaque Regional. A 
mudança foi necessária, uma 
vez que ampliamos nossa área 
de cobertura para as cidades de 
Santana de Parnaíba e região.

(Siga a página do 
Destaque Regional no 
Facebook, acessando o 
link: www.facebook.com/
destaqueregional

A marca, Destaque Regional, foi 

devidamente registrada como 
empresa e também, patenteada 
no INPI (Instituto Nacional 
de Propriedade Industrial), 
dando segurança jurídica e 
credibilidade na marca, que, 
a partir de agora, passará a 
fazer parte não só da vida da 
população de Cajamar, mas 
também dos moradores de 
Santana de Parnaíba.

Todo o conteúdo de sete anos do 
Cajamar Notícias já foi migrado 

para a nova plataforma, que já 
está no ar pelo endereço www.
destaqueregional.com.br. 
Agora, nossas notícias e câmeras 
ao vivo, ficarão hospedados no 
novo endereço na web.

Um portal dinâmico 
com diferencial que a 
população precisa

Assim como o Cajamar Notícias 
foi durante os sete anos em que 
ficou no ar, o Portal Destaque 
Regional será repleto de 
informações atualizadas,  em 
tempo real, com apenas um 
clique. Investiremos em novas 
câmeras ao vivo, que, além de 
Cajamar, registrarão o clima e 
o trânsito em tempo real nas 
principais avenidas de Santana 
de Parnaíba. 

“É uma nova fase que vamos 
dar início para que possamos 
ampliar nossa área de cobertura. 
Durante sete anos o Cajamar 
Notícias registrou os principais 
acontecimentos da cidade, 
mas percebemos que seria 
necessário uma marca regional, 
uma vez que estávamos 
recebendo pautas de diversos 
acontecimentos das cidades da 
região” – informou Fernando 
Crus, Jornalista e dono da marca 
Cajamar Notícias e Destaque 
Regional.

Cajamar Notícias agora é 
Destaque Regional! 

Assim como foi o Cajamar Notícias, o Destaque Regional fará parte não só da vida da população 
de Cajamar, mas também do cotidiano da população de Santana de Parnaíba e região

Acesse nosso Portal de Notícias na internet:
       WWW.DESTAQUEREGIONAL.COM.BR
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Construção do Túnel da Praça 
da Paz, em Alphaville tem início
A previsão de conclusão é para o segundo 

semestre deste ano

A Prefeitura de Santana de Parnaíba deu 

início às obras de construção do túnel da 

Praça da Paz, localizada no cruzamento 

da Avenida Yojiro Takaoka com a Avenida 

Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, no 

Alphaville.

Durante as obras, serão adotados desvios do 

trânsito no local, eliminação dos semáforos e 

cruzamentos, além da sinalização e equipes 

de apoio do departamento de trânsito, 

que garantirão fluidez e vão minimizar 

eventuais transtornos que possam ocorrer 

no perímetro. Os moradores e motoristas 

devem evitar o local, dentro do possível, nos 

horários de pico, compreendidos entre 7h e 

9h, 12h e 13h e das 17h e 19h.

Esta é uma das mais importantes obras de 

mobilidade urbana na cidade, especialmente 

para esta localização na região de Alphaville, 

onde mais de 65 mil veículos transitam 

diariamente.

A previsão de conclusão é para o segundo 

semestre deste ano e, após ser concluída, 

a obra vai beneficiar milhares de pessoas 

e garantir fluidez e infraestrutura de 

mobilidade para os próximos 50 anos, a 

exemplo do que ocorreu em outras cidades 

e localidades na região.

Todo o andamento da obra e o mapa 

indicativo dos desvios está disponível no 

site da prefeitura: www.santanadeparnaiba.

sp.gov.br

Foto: Divulgação Prefeitura Santana de Parnaíba 

EMTU muda trajeto de linhas em 
Alphaville | Sta. Parnaíba
A EMTU/SP definiu o itinerário de 27 linhas 
intermunicipais no bairro de Alphaville, a partir 
desta segunda-feira, por conta do início das 
obras de construção do túnel da Praça da 
Paz, na área que envolve o cruzamento da 
Avenida Yojiro Takaoka com a Avenida Marcos 
Penteado de Ulhôa Rodrigues.

A previsão da Prefeitura de Santana de 
Parnaíba é de que a interdição da região dure 
nove meses.

As linhas afetadas são as seguintes:

264TRO, 264BI1, 291TRO, 291BI1, 313TRO, 
321TRO, 324TRO, 324BI1, 346TRO, 378TRO, 
407TRO,419TRO, 448TRO, 449TRO, 462TRO, 
462BI1, 468TRO, 497TRO, 498TRO, 518TRO, 
534TRO, 542TRO, 550TRO, 559TRO, 
814TRO, 827TRO e 828TRO.

Com a interdição, as linhas passarão a fazer 
o desvio no sentido Alphaville 12 (Burle Marx) 
pela Avenida Yojiro Takaoka, Avenida Marcos 
Penteado de Ulhôa Rodrigues (retorno próximo 
a SKY), Avenida Marcos Penteado de Ulhôa 
Rodrigues e Avenida Yojiro Takaoka.

No sentido Alphaville 03 (Bradesco), as linhas 
seguirão peala Avenida Yojiro Takaoka, Avenida 
Universitária (retorno), Avenida Universitária, 
Avenida Yojiro Takaoka.

Os pontos de ônibus localizados na Avenida 
Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nas 
proximidades da UNIP, serão reposicionados 
pela Prefeitura de Santana de Parnaíba.
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Prefeitura promove melhorias 
em 14 unidades escolares

Foto: Murilo Soares | Prefeitura Cajamar 

Desde o segundo semestre de 
2019, a Prefeitura de Cajamar, por 
meio da Secretaria da Educação, 
em parceria com a Secretaria de 
Infraestrutura e Serviços Públicos, 
iniciou um período de revitalização 
nas escolas municipais, para 
padroniza-las de acordo com o 
programa desenvolvido pela atual 
administração, que tem como 
objetivo criar uma identidade para 
a Rede Municipal de Ensino de 
Cajamar.

Dentre as principais iniciativas deste 
programa, o “Projeto Identidade 
Cajamar” desenvolveu um novo 
visual para as Unidades Escolares, 
as quais já estão passando por 
manutenção e ampliação, e 
chamam a atenção por seu estilo 
inovador, denominado “Colégio do 
Futuro”.

Além das melhorias promovidas 
nas unidades, vale destacar que 
essa nova proposta contempla 
também a entrega inédita de mais 
de 14 mil uniformes escolares, 
mochilas, kits de material escolar; 
programa de incentivo à leitura 
(Bebeteca para Educação Infantil 
e Como nasce um livro, para o 

Ensino Fundamental); elaboração do 
Sistema Cajamar de Ensino com material 
apostilado próprio da Rede; reelaboração 
da proposta curricular articulada à Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC-MEC); 
e a convocação, por meio de concurso 

público, de mais de 100 profissionais da 
área da Educação, dentre eles, professores, 
diretores, secretário de escola, auxiliar de 
secretaria e cuidadores.

Ainda incluso nos itens de melhoria, 
diversas unidades receberam nesse 
período de férias novos mobiliários 
para substituir os que não estavam em 
condições adequadas de uso e atender 
melhor os alunos neste retorno às aulas.

Durante o recesso escolar 14 unidades 
da Rede Municipal de ensino foram 
revitalizadas e receberam o serviço de 
manutenção completo, contemplando 
a pintura de toda a área externa para 
iniciar o ano letivo com um novo visual. 
O “Projeto Identidade Cajamar” será 
adaptado nas outras unidades ao longo 
do ano. Todos os alunos das 33 escolas 
receberão os kits de materiais escolares 
já no início das aulas juntamente com as 
apostilas que compõe o Sistema Cajamar 
de Ensino.

As escolas que já estão com a nova 
identidade adotada pela Rede, são:

EMEB Vera Lúcia Millena
EMEB Eva Rosa De Oliveira Santos
EMEB Maria de Lourdes Mattar
EMEB Odir Garcia Araújo
EMEB Cleide Aparecida Fiuza Penido
EMEB Emellyne de Azevedo Aguiar
EMEB Antônio Pinto de Campos
EMEB Antônio Carlos Carvalho
EMEB Maria Elce Martins Bertelle
EMEB Fernando Pupo Massagardi
EMEB Arnaldo Correa da Silveira
EMEB Antônio Mendonça
EMEB Eliseu Gomes.

Tapa-Buraco segue 

melhorando as condições 

de tráfego no município

Cantinho Bíblico

A Operação Tapa-Buraco da Prefeitura 

de Cajamar segue melhorando as 

condições de tráfego na área urbana 

da cidade, resgatando a segurança 

para motoristas e pedestres. Na última 

semana, equipes coordenadas pela 

Prefeitura estiveram em ação na 

Avenida Ayrton Senna, no bairro dos 

Portais, no Polvilho

De acordo com o secretário de 

Infraestrutura e Serviços Públicos, 

Raul Lopes, o principal objetivo 

dessa operação é garantir segurança 

a população. “Além de melhorar 

as condições de tráfego na cidade, 

nós buscamos oferecer a segurança 

necessária para motoristas e pedestres. 

A manutenção das vias públicas é uma 

das prioridades de nossa gestão e todas 

as solicitações dos moradores serão 

atendidas ”, completou ele.

O cronograma de ação da Secretaria 

de Infraestrutura e Serviços Públicos 

segue a semana atendendo outras ruas 

e avenidas da cidade.

1 Coríntios - 13:4-7

O amor é paciente, o 
amor é bondoso. Não 
inveja, não se vangloria, 
não se orgulha. Não 
maltrata, não procura 
seus interesses, não se ira 
facilmente, não guarda 
rancor. O amor não se 
alegra com a injustiça, 
mas se alegra com a 
verdade. Tudo sofre, tudo 
crê, tudo espera, tudo 
suporta.

Texto: Ariane Grego

Texto: Ariane Grego
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Prefeitura de Pirapora 
destina ônibus gratuito 
para Ponunduva

coisas, condições de 
acessibilidade para 
todos.

O piso e esquadrias 
estão sendo 
substituídos por novas 
peças e toda parte 
elétrica e hidráulica 
será reformada. 

O ambulatório 
também vai receber 
nova pintura e várias 
adequações, inclusive 
na farmácia.

Torcedores.com

Kadu, de apenas 17 anos, 
foi integrado ao elenco 
profissional do clube 
Juventus na Série A2 do 
Paulista. O jogador, de 
Pirapora do Bom Jesus, leva 
o nome da cidade e veio de 
uma escolinha de futebol do 
município.

Agora, Kadu está à disposição 
do técnico Alex Alves para 
a sequência da temporada 
de 2020. O jogador chegou 
à Rua Javari em setembro 
do ano passado, já na reta 
final do Campeonato Paulista 
Sub-17.

Logo em sua estreia com 
a camisa grená, Kadu 
balançou as redes no 
empate fora de casa em 1 
a 1 com o Corinthians. Ao 

todo, foram cinco gols em seis 
jogos na competição juvenil, 
despertando assim o interesse 
de Marcel Barbosa, treinador da 
equipe Sub-20, que o convocou 
para a disputa da Copa São 
Paulo de Juniores, onde foi 
titular nas três partidas da 
primeira fase.

O jogador está esperançoso 
e diz que o foco agora é se 
aperfeiçoar: “Nesse momento 
é até meio difícil de acreditar 
que quatro meses atrás eu 
estava jogando na escolinha 
de Pirapora e agora estou 
treinando com os profissionais 
do Juventus. Agora é manter o 
foco para continuar aqui, com 
muita confiança para poder dar 
o meu melhor. Espero poder 
ajudar o clube nas próximas 
competições”, declarou o atleta.

Atacante de Pirapora integra elenco 
profissional do Juventus na Série A2 do 

Paulista

Foto: Divulgação - Torcedores.com

Foto: Digulgação Prefeitura Pirapora do Bom Jesus 

Bairros Vila Nova e pôr do sol são beneficiados

A Prefeitura de Pirapora do Bom 
Jesus informa que toda as terças e 
quintas-feiras, um ônibus tarifa zero é 
disponibilizado para quem precisa se 
locomover pelo município para fazer 
compras, utilizar unidades de saúde ou 
até mesmo visitar os amigos.

O ponto de saída do veículo é o 
Pôr do Sol, às 6h, com ponto final 

no Ambulatório Médico de 
Especialidades (AME), na Vila 
Nova.

O retorno para o Ponunduva 
acontece às 13h com ponto de 
partida na garagem municipal, 
que fica na Avenida Cônego 
Henrique Vankasteren, s/n, 
também na Vila Nova, e 
chegada no Pôr do Sol.

O Ambulatório Médico de Especialidades 
(AME) de Pirapora está passando por reformas 
estruturais para melhor atende a população.

As obras fazem parte do cronograma de 
manutenção estabelecido pela prefeitura 
para as unidades de saúde que precisam 
de reparos que vão garantir, dentre outras 

(AME) de Pirapora 

está passando por 

reformas estruturais 
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