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Ano passado registra 129 mortes no trânsito
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Em 2017 houve 129 mortes em acidentes de trânsito
no Alto Tietê. Os dados são da Secretaria da Segurança
Pública do Estado. Entre as 10 cidades, Mogi teve mais
casos do tipo. Foram 10 pessoas mortas por mês, em
média, em toda a região. Cidades, página 5
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OPORTUNIDADE

Prazo para inscrições começa amanhã e se estenderá até 15 de fevereiro; ao todo, são 100 vagas disponíveis

Saspe fará processo seletivo
para Cursinho Pré-Vestibular

O Serviço de Ação Social
e Projetos Especiais (Saspe) dará início amanhã às
inscrições para o processo
seletivo para o Cursinho
Pré-Vestibular da Prefeitura
de Suzano. O prazo para se
cadastrar se estenderá até o
próximo dia 15 (que cai numa
quinta-feira) e o exame será
aplicado em 24 de fevereiro
(um sábado). Ao todo, são
100 vagas disponíveis – 50
para o período da manhã
e 50 para o da noite – e a
previsão é de que as aulas
comecem em 5 de março
(segunda-feira).
Assim como na edição
do ano passado, o curso
será voltado para pessoas
comprovadamente de baixa
renda. Para conseguir ingressar
no Cursinho Pré-Vestibular,
os candidatos realizarão um
processo seletivo, composto de
uma prova com 60 questões

de múltipla escolha e uma
redação. O conteúdo do
exame foi preparado pelos
oito professores voluntários
que também darão as aulas,
que ocorrerão de segunda
a sexta-feira, das 8 horas
às 11h30 e das 19 horas às
22h30, e se estenderão até 14
de novembro nas dependências do Saspe. Estão previstos
também simulados, aulas
complementares e reuniões
eventualmente aos sábados.
Além disso, haverá divisão
de vagas por regiões da cidade. Serão 40 oportunidades
para pessoas da zona norte
(distrito do Boa Vista), 25
para a zona sul (distrito
de Palmeiras) e 35 para as
zonas leste, oeste e central
(demais regiões). Outras
informações sobre como se
inscrever, documentos necessários e horários podem ser
consultadas no comunicado
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Larissa: “É a chance de conquistar diploma universitário e entrar no mercado”

disponível no site www.suzano.sp.gov.br/web/saspe, a
partir desta segunda-feira,
e pelo telefone 4743-1600.

As inscrições na sede do
Saspe (rua General Francisco
Glicério, 1.334, no centro)
podem ser feitas das 9 às

16 horas. Não será cobrada
qualquer taxa, mas haverá no
ato do cadastro uma entrevista
socioeconômica em que o

interessado em participar,
que deve ter concluído ou
estar cursando o ensino
médio, terá de apresentar
documento comprobatório
da baixa renda familiar.
É necessário levar: original
e cópia do RG do candidato
e dos integrantes da família;
comprovante de endereço
com CEP atualizado; histórico
escolar; certificado de conclusão do ensino médio (caso
tenha concluído); declaração
de matrícula atualizada (para
quem ainda cursa o último
ano do ensino médio); e
comprovante de rendimento
dos membros da família que
contribuem.
A lista com os candidatos
selecionados será divulgada
nos dias 1º e 2 de março, a
partir das 14 horas, no Saspe.
Poderão ser convocados em
chamadas complementares até
a data limite de 10 de abril.

Escolar

Em abril

Ferraz terá aumento na frota da
Guarda Municipal para a ronda

Suzano terá Olimpíadas Especiais

A Guarda Civil Municipal
(GCM) de Ferraz de Vasconcelos receberá novos veículos
para complementar a frota.
As viaturas serão adquiridas
por meio da Secretaria Municipal de Educação e terão
como finalidade a ronda
escolar. A ampliação será
possível graças à emenda
impositiva de R$ 120 mil
feita pelo vereador Renato
Ramos de Souza (PPS), o
Renatinho Se Ligue.
A frota da GCM será complementada com a aquisição
de uma viatura e duas motos.
De acordo com Renatinho,
o pedido para o aumento da
frota partiu do comandante
ferrazense, Cleverson Ramos,
que informou o parlamentar
quanto à carência de viaturas que a corporação vem
sofrendo.
“Ferraz possui apenas três
viaturas em funcionamento
para atender a cidade inteira.
Com uma frota desse tamanho

A cidade de Suzano deverá
receber entre os dias 20 e
22 de abril as Olimpíadas
Especiais 2018. A confirmação foi oficializada na última
quarta-feira, durante reunião
realizada entre o prefeito
Rodrigo Ashiuchi (PSDB)
e membros da diretoria do
Lions Club de Suzano e
representantes da entidade
na esfera estadual. O evento
terá atletas representantes
dos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia,
Pernambuco, Pará, Ceará e
São Paulo.
Na oportunidade, o chefe
do Executivo agradeceu a
articulação feita pelo Lions
Club para que Suzano pudesse atuar como cidade
sede da seletiva nacional,
que garantirá vaga para etapa
mundial nos Emirados Árabes. “Estamos honrados em
poder contribuir para uma
ação tão nobre, encabeçada
pelo Lions Club e a Special

Conquista será
possível graças à
emenda impositiva
do vereador
Renatinho Se Ligue
não há possibilidade de atender
as demandas e ainda manter uma ronda preventiva”,
relatou o parlamentar.
Ainda de acordo com o
vereador, foram mais de
cem ocorrências no entorno
das escolas do município,
somente em 2017, o que
salienta a importância da
existência de uma ronda
escolar mais presente.
“Ferraz possui 84 escolas,
sendo 66 municipais e 18
estaduais, que atualmente
não possuem patrulhamento
preventivo suficiente. O pedido
para a compra já foi assinado
pela secretária municipal de
Educação, Valeria Kovac, e
passa por licitação”, disse.
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Prefeito Rodrigo Ashiuchi recebeu membros do Lions

Olympics, que organiza esse
evento que visa, além de tudo,
a integração da sociedade
através do esporte”, ressaltou
Ashiuchi.
Com a inauguração prevista para o início de abril,
a expectativa é que a Arena
Multiuso do Parque Max
Feffer seja o grande palco das
competições que se dividem
em diversas modalidades. “Esperamos sediar essa Olimpíada

Especial neste ano em uma
arena totalmente adequada
para receber em alto nível
nos atletas, além das outras
estruturas públicas que a
Prefeitura de Suzano dispõe
que vão abrigar modalidades
como natação, atletismo,
entre outras”, argumentou
o secretário municipal de
Esportes e Lazer, Arnaldo
Marin Junior.
As Olimpíadas Especiais

são a mobilização de uma
entidade (Special Olympics) sem fins lucrativos
que promove o esporte para
pessoas com deficiência intelectual. A instituição nacional
dirigente de desportos é
filiada à Special Olympics
International. No Brasil há
dez modalidades esportivas
(atletismo, basquete, bocha,
futebol, natação, ginástica
rítmica, tênis, tênis de mesa,
vôlei de praia e judô).
A entidade tem como missão
proporcionar treinamento
e competições esportivas
durante todo o ano em diversas modalidades olímpicas,
dando oportunidade para
que desenvolvam suas aptidões físicas, demonstrem
coragem, tenham momentos alegres e compartilhem
seus valores, habilidades e
companheirismo com suas
famílias, outros atletas da
Olimpíadas Especiais e a
comunidade em geral.

