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Faculdade de Tecnologia Termomecanica abre
processo seletivo para 160 bolsas de estudo

Redação

Comprometida com a transformação social por meio da educação, a Faculdade de
Tecnologia Termomecanica (FTT), instituição que oferece ensino superior gratuito e que
está há 8 anos consecutivos no grupo de excelência do Ministério da Educação (MEC), abre
processo seletivo para 160 bolsas de estudo integrais para o ano letivo de 2020. São 40
vagas para cada um dos seus cursos de bacharelado em Administração, Engenharia de
Alimentos, Engenharia de Computação e Engenharia de Controle e Automação. Os cursos
são oferecidos no campus da FTT em São Bernardo do Campo.

Com todos os seus cursos avaliados com a nota máxima pelo MEC, a FTT tem por objetivo
formar profissionais com pleno domínio das competências e habilidades relativas às
diversas áreas de atuação, e também para o desenvolvimento da cidadania consciente.
Uma das estratégias utilizadas pela instituição para aperfeiçoar essas aptidões é a estreita
relação com as empresas que auxilia na atualização dos cursos e atividades com as
tendências de mercado, permite parcerias de cooperação técnica e oportuniza vagas
efetivas e de estágios, conforme comenta a diretora acadêmica da FTT, Luciana Guimarães
Borges.

"Nosso desafio cotidiano é aprimorar o perfil do profissional que formamos, assim, a
relação estreita com as empresas através de atividades, encontros, projetos, nos permite
entender melhor e de forma antecipada as expectativas do mercado. Formamos um
profissional com olhar estratégico, sistêmico, competente tecnicamente e capaz de lidar
com pessoas, problemas e desenvolver inovações. A formação cidadã é outro diferencial do
egresso da FTT", afirma Luciana.

Uma iniciativa adotada pela faculdade é a cooperação na busca de soluções inovadoras
para problemas reais das empresas. Isto acontece através do desenvolvimento e
participação em desafios, hackathons e competições. "Percebemos importante
amadurecimento profissional e pessoal dos nossos alunos que participam dessas atividades,
por isso os preparamos para participar das mesmas, além de adotar com uma das
metodologias de ensino que utilizamos", revela a diretora acadêmica.

A faculdade promove diversos programas de extensão universitária junto à comunidade,
nos quais os estudantes compartilham com o público externo o conhecimento adquirido,
promovendo a formação de cidadãos empáticos e conscientes. Além disso, a FTT possui o
Núcleo de Apoio à Carreira (NAC), que propõe uma série de ações que fomentam a inserção
dos alunos no mercado de trabalho. Estas ações viabilizaram a contratação de 229
estagiários por parte de empresas importantes, somente em 2018. Atualmente, o índice de
empregabilidade dos alunos dos últimos períodos dos cursos da FTT é de 80,9%,
considerando as vagas efetivas e estágio.

Metade das vagas de cada curso é destinada aos candidatos com renda familiar mensal per
capita de até 1,5 salário mínimo. O candidato interessado neste tipo de vaga deve se
candidatar às vagas sociais e comprovar o perfil socioeconômico no ato da matrícula. A
outra metade das vagas (vagas gerais) não necessitam destas comprovações. Também é
possível solicitar a isenção de taxa de inscrição, para o processo seletivo, que poderá ser
concedida mediante análise de documentação descrita no edital. A solicitação deve ser
feita diretamente no site da Vunesp, até 20 de setembro de 2019.

A prova para concorrer às bolsas de estudo será em 17 de novembro de 2019 | Foto: reprodução
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Postado por CABB Editora às 12:55 Nenhum comentário: 

Marcadores: FTT, Termomecânica

As aulas dos cursos de Engenharia de Alimentos e Engenharia de Controle e Automação
ocorrem no período matutino, das 7h às 12h10; as de Engenharia de Computação e
Administração no noturno, das 19h15 às 22h45, de segunda a sexta-feira.

Cronograma do processo seletivo da FTT
Inscrições: de 9 de setembro a 18 de outubro de 2019;
Taxa de inscrição: R$ 40.
Isenção de taxa de inscrição: de 9 a 20 de setembro de 2019;
Data da prova: 17 de novembro de 2019;
Divulgação do resultado: 11 de dezembro de 2019;
Matrícula (vagas gerais) de 16 a 19 de dezembro;
Matrícula (vagas sociais) de 2 a 7 de janeiro de 2020.
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Postado por CABB Editora às 08:44 Nenhum comentário: 

Marcadores: cultura, editais, ProAC

"ProAC Expresso Editais" bate recorde de inscrições

Redação

O ProAC Expresso Editais, programa de fomento direto da Secretaria de Cultura e Economia
Criativa do Estado, bateu recorde histórico de inscrições: 7.474 projetos concorrem ao
apoio este ano, 1.886 a mais que no ano passado. O investimento no programa em 2019
também foi o maior já realizado, com total de R$ 154,2 milhões – R$ 54,2 milhões para os
editais e R$ 100 milhões para o fomento indireto, via ICMS.

Com isso, o número é resultado das mudanças realizadas pela Pasta a fim de facilitar os
processos do programa. Os regulamentos foram reduzidos e simplificados, o processo de
seleção foi desburocratizado e o número de comissões reduzido. Além disso, as linhas
foram reformuladas, os valores atualizados, e não há mais valor fixo por projeto, e sim um
teto, permitindo aos proponentes que indiquem o valor pleiteado.

O secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, Sérgio Sá Leitão,
comemora o resultado. "Simplificamos e desburocratizamos o ProAC Expresso com o
objetivo de aumentar o acesso, a eficiência e a eficácia do fomento à cultura paulista,
fortalecer a arte, a cultura e a economia criativa em São Paulo e impulsionar o
desenvolvimento humano, social e econômico do Brasil. O resultado é este: menos
burocracia, mais oportunidades".

Contemplados
A Secretaria de Cultura e Economia Criativa divulgou nesta última quinta-feira (12) os
projetos aprovados nas linhas de "Produção e Circulação de Espetáculos Inéditos de
Música", "Produção de Exposições de Artes Visuais", "Aquisição e Manutenção de Lonas de
Circo" e "Produção e Temporada de Espetáculos Inéditos para o Público Infanto-Juvenil". Os
resultados estão disponíveis no portal do ProAC.

Para os quatro editais, foram aprovados 73 projetos. Entre eles estão proponentes dos
municípios de Aguaí, Americana, Andradina, Araraquara, Bariri, Bauru, Bom Jesus dos
Perdões, Campinas, Diadema, Igaraçu do Tietê, Ilhabela, Itanhaém, Itupeva, Jardinópolis,
Jundiaí, Lins, Osasco, Poá, Ribeirão Pires, Ribeirão Preto, Santana de Parnaíba, Santos, São
José do Rio Preto, São Paulo, Sertãozinho, Socorro, Taubaté e Tietê. Em 2019, foi
garantida também a destinação de ao menos 50% dos recursos para projetos de cidades que
não a capital, com o intuito de estimular o desenvolvimento do setor cultural e criativo no
conjunto do Estado.

Mais resultados serão lançados em breve, conforme a agenda:
20/09 - Circulação de espetáculos de dança;
24/09 - Circulação de espetáculos para o público infanto-juvenil;
23/09 - Gravação de obras inéditas e realização de shows de lançamento;
27/09 - Produção e circulação de espetáculos circenses;
01/10 - Circulação de espetáculos de teatro;
02/10 - Produção e temporada de espetáculos inéditos de dança.
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Postado por CABB Editora às 11:30 Nenhum comentário: 

Marcadores: Carla-morando, deputada, projeto-de-lei, vacinas

Deputada Carla Morando propõe projeto de lei para
conscientização sobre vacinas

Redação

A deputada estadual Carla Morando (PSDB) obteve nesta última terça-feira (10) aprovação
de mais um projeto de Lei, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Denominado "Quem
Ama Vacina", o texto teve o aval dos parlamentares e pede ampla divulgação do Poder
Público aos pais e responsáveis de menores sobre a importância da imunização. Em seis
meses de mandato, este é segunda proposta de Carla que foi aprovada.

Como algumas doenças, antes erradicadas, voltaram a ser diagnosticadas como, por
exemplo, o sarampo, o projeto da líder do PSDB propõe uma campanha educativa em
estabelecimentos estaduais de saúde e nas diretorias regionais de ensino, com ampla
divulgação.

"Vacinar as crianças é a maneira mais segura de protegê-las contra doenças contagiosas. É
a saúde da população que está em jogo e não podemos brincar com isso. Uma pessoa que
deixa de tomar a vacina, pode colocar várias em risco. Por isso, precisamos alertar à
população sobre a importância das doses", afirma Carla.

Agora, o projeto de lei será encaminhado ao Palácio dos Bandeirantes, para a sanção do
governador João Doria, que tem o prazo de até 45 dias úteis para avaliar a proposta.

O projeto denominado "Quem Ama Vacina", da deputada Carla Morando, aguarda sanção do governador João
Doria | Foto: divulgação
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Chácara Pignatari sedia “Festa da Primavera” neste
mês

Por Vivian Silva

O Parque Antônio Pezzolo, mais conhecido como Chácara Pignatari (Av. Utinga, 136, Vila
Metalúrgica), em Santo André, sediará a 2ª edição da Festa da Primavera, em 21 e 22 de
setembro, das 10h às 18h. O evento – organizado pelo Grupo Utinga Cívico – deve atrair
cerca de 5 mil pessoas, segundo estimativa dos organizadores.

Porém, além de fomentar o entretenimento no 2º Subdistrito de Santo André, a festa tem

Primeira edição da festa ocorreu na Praça Rui Barbosa. Neste ano, evento será na Chácara Pignatari, em 21 e
22 de setembro | Foto: divulgação 
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Postado por CABB Editora às 12:51 Nenhum comentário: 

Marcadores: festa-da-primavera, pignatari

como objetivo cobrar melhorias para a região, conforme comenta uma das organizadoras
do evento e comerciante, Tabata Brusco.

“O Grupo Utinga Cívico cobra muito as ações aqui para o 2º Subdistrito. Este ano, nós
temos uma pauta de cobranças também, que é a revitalização do teatro da Praça Rui
Barbosa e o córrego (Avenida Varsóvia), que tem um pesqueiro, estamos pedindo um
trabalho melhor ali”, explica Tabata, ao antecipar com exclusividade ao jornal Ponto
Final,  que o prefeito de Santo André, Paulo Serra, já confirmou presença no evento, no
sábado (21), às 11h, quando prestará contas à população sobre estas demandas.

Na Festa da Primavera, haverá diversas atrações, para toda a família. Desde brinquedos
infláveis para os pequenos, exibição de filmes, selecionados pela equipe da Escola Livre de
Cinema e Vídeo de Santo André (ELCV), passando por apresentações musicais (veja abaixo),
além de consultorias jurídicas com representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)
e orientações sobre reflorestamento e compensação ambiental com a consultoria
Ecoflorestal.

Já os amantes da gastronomia contarão com diversas opções, entre elas, estão expositores
de cerveja artesanal, hambúrguer, comida mexicana, churros, sorvete e pastel. Haverá
ainda estande da SOS Abelha, venda e exposição de flores com o pessoal da Companhia
Regional de Abastecimento Integrado de Santo André (Craisa) e da Flora Girassol, Blitz da
Saúde (aferição de pressão, teste de glicemia, análise capilar e bioimpedância), práticas
como yoga, tai chi chuan, ballet, sarau e oficinas (de mandalas, por exemplo) promovidas
pelo Instituto Acqua, ou seja, haverá atrações para todos os gostos e estilos.

Em 2018, a 1ª edição da Festa da Primavera ocorreu na Praça Rui Barbosa, no bairro Santa
Teresinha, e atraiu cerca de 2 mil pessoas. Na ocasião, o chefe do Executivo também
compareceu ao evento. Neste ano, a festa conta com o apoio da Prefeitura novamente. A
entrada é 1 quilo de alimento não perecível, que será doado ao Banco de Alimentos do
município.

Grupo Utinga Cívico
O Grupo Utinga Cívico surgiu de um café da tarde entre comerciantes locais, que decidiram
se mobilizar, para melhorar a visibilidade da região. Atualmente, um grupo no WhatsApp
reúne mais de 100 integrantes, desde total, cinco pessoas - Anderson Moniz, Carlos Vido,
Hélio Precinotti, Rosangela Acencio Pereira e Tabata - cuidam da parte administrativa do
grupo.

*Programação 

21/09 – Sábado
10h– Apresentação Tiro de Guerra; 
10h30 – Filme: O Grilo Feliz e os Insetos Gigantes 
11h – Prestação de contas: prefeito Paulo Serra 
12h - Orquestra Locomotiva;
15hs – Filme: O Menino da Porteira
16h – Músico André Calixto.  

22/09 Domingo  
10h30 – Filme: Eu e meu guarda-chuva 
13h - Dragão chinês; 
15h - Orquestra de Violeiro de SBC;  
15hs – Filme: O homem do futuro
16h – Fernanda Ferrarih (Banda Faixa Nobre).

*A programação pode sofrer alterações, sem qualquer aviso prévio. 

Equipe de ginástica acrobática de Mauá disputará
competição no México

Redação

A equipe de ginástica acrobática da Associação Educacional Esportiva e Cultural (Assedec),
de Mauá, que é filiada à Federação Paulista de Ginástica (FPG), foi selecionado através de
critérios do Comitê Avaliador da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) a participar da
equipe transitória para representar o Brasil no Pan American, em Monterrey, no México,
que será realizado de 22 a 24 de novembro.
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Notícia celebrada pelo gestor da Assedec, Vlademir Pereira Silva. “Fico feliz em ver que o
nosso projeto de ginástica acrobática esteja conseguindo êxito, não só na parte esportiva.
Quero parabenizar a Claudia Garcia, técnica da equipe, pelo trabalho referencial que tem
realizado com essa garotada, que vem fazendo bonito nas competições estaduais e
nacionais. Prova disso, é que garantiu presença em uma importante competição
internacional”, afirma Silva.

De 05 a 08 de setembro, a equipe feminina, categoria 12 a 18 anos (juvenil), participou do
Torneio Nacional e Brasileiro de Ginástica Acrobática, realizado no Centro de Ginástica
Marcel Francisco dos Santos (Arena Caixa), em São Bernardo do Campo (SP).

“A participação no Campeonato Brasileiro foi muito importante para nossa equipe e saber
que o trabalho está sendo reconhecido foi gratificante, pois as atletas estão comigo, desde
o início e agora conseguiram esta chance de representar o Brasil. Só tenho a agradecer a
Assedec, as ginastas e aos familiares que acreditam no trabalho realizado e não medem
esforços para, com o tempo disponível, treinar no projeto”, comenta Claudia.

Na equipe estão as atletas: Cinthia Soares dos Santos (12 anos), Giovanna Costa Rodrigues
(18 anos) e Bárbara Vendramini de Souza (17 anos).

As ginastas da Assedec participaram do Torneio Nacional e Brasileiro de Ginástica Acrobática, que ocorreu em
São Bernardo do Campo, neste mês  | Foto: Divulgação/Assedec

t e r ç a - f e i r a ,  1 0  d e  s e t e m b r o  d e  2 0 1 9

Atila Jacomussi volta a ser prefeito de Mauá

Redação com ABr

Nesta terça-feira (10), Atila Jacomussi retornou ao comando da Prefeitura de Mauá. Ele
estava afastado oficialmente desde abril deste ano, quando teve o mandato cassado pela
Câmara de Vereadores.  Ontem (9), o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP)
decidiu por unanimidade, três votos a zero, acatar liminar que anula o decreto legislativo
que impedia Jacomussi de ser prefeito. 

Após ser preso duas vezes em operações da Polícia Federal (PF) e do Ministério Público, em
2018, suspeito de desvio de verbas da merenda da cidade, o prefeito estava livre desde
fevereiro, devido a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Desde então, a vice-
prefeita, Alaíde Damo (MDB), estava como responsável pela gestão da cidade.

"Tenho que destacar que durante o período em que não estive atuando como prefeito, em
nenhum momento deixei de acreditar que a justiça seria feita e já reassumimos o trabalho
e vamos levar mais qualidade de vida ao povo de Mauá, que tanto merece", afirma
Jacomussi.

Histórico 
A última prisão de Jacomussi foi feita durante as ações da Operação Trato Feito,

Jacomussi retornou ao comando da Prefeitura, nesta terça-feira (10), após decisão do TJ-SP | Foto: Caio Arruda
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deflagrada em 13 de dezembro de 2018, pela Polícia Federal. Segundo o inquérito,
Jacomussi liderava um esquema criminoso que chegava a movimentar R$ 500 mil por mês.
As investigações indicam que eram cobrados entre 10% e 20% sobre os contratos da
prefeitura para o pagamento de propinas. Eram fraudados os processos para aluguel de
veículos oficiais, reforma de parques, serviços de limpeza e sinalização de vias. De acordo
com a PF, o dinheiro era repassado para 22 dos 23 vereadores da cidade.

A Trato Feito é um desdobramento da Operação Prato Feito, deflagrada em maio, que
apurava o desvio de recursos públicos da merenda escolar em diversas cidades de São
Paulo. Na ocasião, Jacomussi também foi preso, sendo libertado por outra decisão de
Gilmar Mendes, em junho.  A defesa do prefeito nega que ele tenha participado dos
esquemas.

Postado por CABB Editora às 11:26 Nenhum comentário: 

Banco do Brasil eleva rating de Santo André para B

Redação

A Prefeitura de Santo André obteve uma nova notícia positiva. Após ter elevada sua nota de
rating (classificação de risco de crédito) na Caixa Econômica Federal para BB no último
mês de agosto (era E no início de 2017), o rating do município no Banco do Brasil foi
elevado de C para B, o que abre novas possibilidades de investimentos e financiamentos
públicos no município.

A informação foi trazida ao prefeito Paulo Serra, na última semana pelo superintendente
Regional do Banco do Brasil, Elias Almeida da Silva, que aproveitou para apresentar a linha
de crédito PEM (Programa de Eficiência Municipal), na qual Santo André já possui uma pré-
aprovação de R$ 20 milhões para modernização da administração municipal.

“Essa nova elevação da classificação de risco do município só reforça ainda mais a
confiança de que estamos no caminho certo, devolvendo Santo André ao protagonismo do
crescimento econômico sustentável, deixando a cidade apta a receber investimentos”,
comemora Serra.

Investimentos 
 Resultado das medidas de choque de gestão adotadas pela Prefeitura, as elevações de
notas de classificação de risco representam reconhecimento do mercado financeiro em
relação à recuperação financeira de Santo André e à capacidade que o município tem em
cumprir o pagamento de empréstimos.

A recente elevação do rating na Caixa foi crucial para Santo André ter acesso a
financiamento do banco no valor de R$ 60 milhões por meio do Finisa (Financiamento à
Infraestrutura e ao Saneamento), que será utilizado em obras de diversas áreas como
saúde, esporte, cultura, asfaltamento, entre outras. O contrato do empréstimo foi assinado
na última sexta-feira (6).

Da mesma forma, a nova nota de crédito atribuída a Santo André pela Secretaria do
Tesouro Nacional (STN) foi determinante para a liberação do financiamento de US$ 50
milhões do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), voltado a obras de mobilidade.
No primeiro ano da atual gestão, a nota da cidade na STN era C e passou para B, em 2018. 
  

O rating de Santo André no Banco do Brasil foi elevado de C para B, o que abre novas possibilidades de
investimentos e financiamentos públicos no município | Foto:  Angelo Baima/PSA
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