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O município aparece na 6ª posição do ranking nacional
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A DISTRIBUIDORA DE OVOS DA
REGIÃO QUE VENDE MUITO MAIS
BARATO. VENHA CONFERIR!

OVOS BRANCOS (JUMBO, BIG JUMBO)

CAIPIRA E DE CODORNA

AQUI TEM QUALIDADE E PREÇO BAIXO!

Editorial
Olha que lindo! Trechos do livro

"O Arroz de Palma", de Francisco Azevedo.

"Família é prato difícil de preparar.
São muitos ingredientes.
Reunir todos é um problema...
Não é para qualquer um.
Os truques, os segredos, o imprevi-

sível.
Às vezes, dá até vontade de desis-

tir...
Família é prato que emociona.
E a gente chora mesmo.
De alegria, de raiva ou de tristeza.
O pior é que ainda tem gente que

acredita na receita da família perfeita.
Bobagem!
Tudo ilusão!
Família é afinidade, é à Moda da

Casa.
E cada casa gosta de preparar a fa-

mília a seu jeito.
Há famílias doces.
Outras, meio amargas.
Outras apimentadíssimas.
Há também as que não têm gosto de

nada, seria assim um tipo de Família Di-
eta, que você suporta só para manter a
linha.

Seja como for, família é prato que
deve ser servido sempre quente, quen-
tíssimo.

Uma família fria é insuportável, im-
possível de se engolir.

Enfim, receita de família não se co-
pia, se inventa.

A gente vai aprendendo aos poucos,
improvisando e transmitindo o que sabe
no dia a dia.

Muita coisa se perde na lembrança.
Aproveite ao máximo.
Família é prato que, quando se aca-

ba, nunca mais se repete!

Família: Feliz quem tem e sabe
curtir, aproveitar e valorizar..."

     Família é projeto de Deus!
Então...
Amem-se,
Perdoem -se,
Aceitem-se,
Tolerem-se
e vivam como se hoje fosse o último

dia que vocês vão estar com a sua famí-
lia.

Temos família de sangue, família do
coração, família do trabalho, família de
amigos. Viva às famílias que construí-
mos ao longo da vida com a graça de
Deus!

O Sebrae-SP, em parceria com a Pre-
feitura de Carapicuíba, por meio da Secre-
taria de Desenvolvimento Econômico, So-
cial e Trabalho, promove a semana do Su-
per MEI, de 10 a 13 de fevereiro, das 13 às
17 horas.

A semana é para microempreendedo-
res com CNPJ ativo que desejam saber
mais sobre gerenciar o próprio negócio.

O evento acontece no Ganha Tempo de
Carapicuíba - Localizado no Plaza Shopping
- Estrada Ernestina Vieira, 149 - Vila Dirce.

As inscrições podem ser realizadas no

Prefeitura e Sebrae promovem

semana de palestras para

microempreendedores

Sebrae Aqui Carapicuíba, localizado no
Ganha Tempo ou pelos telefones: 4167-
6303 / 4167-6273. Outra opção é por e-
mail: sebraeaquicarapicuiba2@gmail.com/
sebraeaquicarapicuiba3@gmail.com
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 Barueri está entre as cida-
des brasileiras que mais geraram
empregos formais no ano pas-
sado, de acordo com dados do
Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados (Caged), di-
vulgado mensalmente pelo Mi-
nistério da Economia.

No último levantamento,
publicado na penúltima semana
de janeiro, Barueri aparece
como a cidade que mais gerou
vagas na região, totalizando
7.546 novos postos de trabalho.
O saldo é a diferença entre o nú-
mero de baixas na carteira de tra-
balho e de novas contratações.

O município aparece na 6ª
posição do ranking nacional,
sendo ultrapassado apenas por
capitais (na ordem: São Paulo
com 80.831 vagas; Belo Hori-
zonte com 22.703 vagas; Curi-
tiba com 19.325 vagas; Brasília
com 16.241 vagas; e Manaus
com 10.458 vagas). A próxi-
ma cidade paulista a integrar
a lista aparece apenas na 16ª
posição, ocupada por Suzano.

O setor de serviços foi o que
mais impulsionou tal resultado
na cidade, gerando, só ele, 7.217
novas vagas. Os setores de

Barueri é a 6ª cidade que
mais gera empregos no País

construção civil (1.046 vagas),
comércio (482 vagas), admi-
nistração pública (26 vagas)
e extrativa mineral (11 va-
gas) vieram logo em seguida
dentre os saldos positivos.

Esse é o melhor resultado
na cidade desde 2012, quando
o saldo de empregos chegou a
7.924. Trata-se de uma impor-
tante recuperação que vem se
desenhando nos últimos dois
anos, já que de 2015 a 2017, o
saldo só fechou no negativo,
chegando a -10.125 vagas em
2016 – o mais baixo do levan-
tamento, que compreende 2002
a 2019.

No contexto geral, o Brasil
fechou o ano passado com
644.079 novas vagas de em-
prego com carteira assinada
– o maior saldo desde 2013
e 115 mil postos a mais do que
em 2018.

Um olhar macro
 sobre a economia

Para o secretário de Indús-
tria, Comércio e Trabalho de
Barueri, Joaldo Macedo Rodri-
gues – o Magoo -, o resultado
reflete o intenso trabalho que

vem sendo empreendido na ci-
dade. “O quadro era bastante
crítico, mas o nosso projeto é
grande e ousado, vai além de
atrair novos investidores, ele
ataca todas as frentes, como a
qualificação dos nossos muní-
cipes, por exemplo”, cita o se-
cretário, referindo-se ao Progra-
mam Meu Futuro, que já ofe-
receu qualificação profissional a
mais de 4 mil pessoas, impulsio-
nando a recolocação de muitos no
mercado de trabalho.

Foto: Lourivaldo Fio / Secom

O município aparece na 6ª posição do ranking nacional

Estreitar o relacionamento
com os empresários da região,
entender as maiores carências
de mão de obra, bem como as
principais dificuldades enfren-
tadas por eles nesses anos de
crise e criar cenários que fa-
voreçam a chegada de mais
empresas são outras iniciativas
apontadas por Magoo como
responsáveis por resultados tão
bons.

“Já pudemos comemorar no
fechamento de 2018, quando

houve um saldo positivo de
3.416 vagas. Este ano mais do
que dobramos isso, o que nos
enche de satisfação, consideran-
do que essa recuperação tem
sido tímida e possível em ape-
nas parte do País. Barueri
também vinha de um cená-
rio tenebroso marcado pela
derrocada de 2015 e 2016, não
era um desafio fácil, mas os nú-
meros mostram o que um tra-
balho sério pode fazer”, ressal-
ta o secretário.
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Obras do novo Paço Municipal
de Jandira estão a todo vapor

Em breve, a cidade de Jandira con-
tará com um novo Paço Municipal loca-
lizado na região central. No começo da
segunda quinzena de janeiro, foi dada a
ordem de serviço para início da segunda
e última fase da obra.

Esta fase abrange a finalização en-
volvendo a parte hidráulica, bombeiros,
elétrica, TI, esquadria (janelas, portas),
etc. A previsão para entrega da nova Pre-
feitura é para até o fim de 2020.

O novo prédio será mais espaçoso

com dois andares abrangendo diversos
serviços ao cidadão, inicialmente, com
as sete secretarias e as diretorias que es-
tão na atual sede administrativa. Poste-
riormente, outras secretarias poderão ser
migradas para o novo local.

Quem passa pela região, já consegue
identificar as estruturas de concreto que
passam a impressão de como serão os
ambientes. A construção começou em
janeiro de 2019 pelo Prefeito Paulo Ba-
rufi (PTB) para dar mais adequação de
trabalho ao servidor e mais acessibilida-
de ao munícipe, já que será localizado
na rua Elton Silva com a Rubens Lopes
da Silva, no centro de Jandira, próximo
à Praça de Eventos que passa atualmente
por revitalização.

Outro benefício do novo Paço é a
economia para os cofres públicos, pois
a atual sede fica em um prédio alugado
no valor de R$ 45 mil ao mês, mais de
R$ 500 mil ao ano.

A melhor divulgação
para o seu produto

ou serviço.
ANUNCIE AQUI!

Trabalhos iniciaram em janeiro de 2019 e entra na segunda e
última fase com entrega prevista para até dezembro deste ano
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Prefeitura de Santana de Parnaíba realiza o maior
investimento da história em Educação com a inauguração
de 7 novos colégios sendo 4 em período integral

Após um período de mere-
cidas férias, na próxima terça-
feira (04/02), os mais de 31 mil
alunos da rede municipal inicia-
rão mais um ano letivo. E a Se-
cretaria de Educação da pre-
feitura está deixando tudo
preparado para que 2020 seja
mais um ano de transforma-
ção e aprendizado na vida
das futuras gerações de ven-
cedores.

Além das obras de melho-
rias, realizadas em diversas
unidades de ensino, a prefei-
tura, a exemplo do ano pas-
sado, realizará a entrega dos

Colégios Cristal Park e Votuparim que estão recebendo os últimos ajustes para serem inaugurados nos dias 01 e 03/02, respectivamente, beneficiando centenas de alunos da região

uniformes e materiais esco-
lares antes do início das au-
las. Neste ano, uma das no-
vidades é que, além dos alu-
nos, os professores também
receberão o kit de material do
professor, com o conteúdo
didático que utilizará duran-
te o ano letivo de 2020.

Outra importante novida-
de é a inauguração de dois
novos colégios, nos bairros
Cristal Park e Votuparim. O
primeiro será entregue no
próximo sábado (01/02) no
bair ro  Cr is ta l  Park ,  que
terá a primeira unidade de

Fotos: Marcio Koch / Fabiano Martins

ensino da sua história, que
contará com moderna es-
trutura, ginásio poliespor-
tivo, laboratórios, além de
amplas salas de aula, com
ambientes que estimulam o
aprendizado e capacidade
para 700 alunos dos Ensinos
Infantil e Fundamental. Já
no dia 03/02 (segunda-fei-
ra) os moradores do Votu-
parim ganharão o novo Co-
légio João Santana, que con-
tará com mais de 1400 m² de
área construída e capacida-
de para 540 alunos do Ensi-
no Fundamental.
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