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LEIA NESTA EDIÇÃO !

Moradores da Cacéia querem serviços
de limpeza e manutenção na Estrada.
O vereador Essio enviou o pedido ao prefeito para que seja
providênciada a Capina e roçada nas laterais da Estrada da Cacéia.

A SUA VOZ NA TRIBUNA
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Processo seletivo promove oportunidade à estudantes estagiarem
em órgãos e entidades da administração pública paulista.
Até a próxima segunda-feira (15), ainda dá tempo para realizar a inscrição e participar do processo
seletivo promovido pelo Governo do Estado através da Fundação do Desenvolvimento
Administrativo - FUNDAP. A oportunidade é voltada à estudantes dos níveis médio, técnico e
Fundação do Desenvolvimento
Administrativo superior, que poderão ter a chance de estagiarem em orgãos do setor público paulista.
De acordo com o site da Fundap, do total de 4.486 oportunidades de estágio, estão previstas 3.505
oportunidades em 208 cidades do estado associadas a cursos de 50 áreas de ensino superior; 562 vagas de nível médio em 12 cidades
e 419 oportunidades vinculadas a 32 cursos técnicos em 82 cidades.
O processo é regido pelo edital n. 1 de 2016 que, assim como o formulário de inscrição online, está disponível pelo Sistema de
Administração de Bolsas de Estágio (SABE) em http://estagio.sp.gov.br. A leitura completa do edital é condição obrigatória para a
inscrição e costuma deixar os estudantes mais seguros sobre seus direitos e deveres.
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FONTE: http://www.fundap.sp.gov.br/

MORADORES DA CACÉIA QUEREM SERVIÇOS
DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESTRADA
Esta semana moradores e pessoas que usam frequentemente a
Estrada Armando Barbosa de Almeida, mais conhecida como
Estrada da Cacéia, pediram ajuda ao vereador Essio Minozzi no
sentido de indicar ao prefeito sobre problemas que afetam a
Estrada.

Estrada da Cacéia

Conforme relatam alguns deles, motoristas e pedestres
enfrentam dificuldades e estão correndo risco de se envolverem
em acidentes, por conta do mato alto que está invadindo a pista.
Em alguns trechos a situação é pior conta da pista ser mais
estreita que em outros. Exemplo do trecho entre a Rua Banca
Thomaz Pereira e a entrada da Vila Aparício.
Neste sentido o vereador envoiu a solicitação dos moradores ao
prefeito municipal para que o mesmo verifique junto ao
departamento competente da prefeitura a possibilidade de
atender a mais esta demanda.

ACOMPANHE NO SITE E NO FACEBOOK
www.professoressiominozzi.com.br

www.facebook.com/essio.m.junior

Expediente

Este Boletim Informativo é uma publicação do mandato do Vereador
Essio Minozzi Junior (PR - Partido da República) com o objetivo de
divulgar o trabalho legislativo em pról da comunidade mairiporanense.

Comentários e Sugestões:
e-mail: vereadoressio@gmail.com / site: www.professoressiominozzi.com.br

