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Nas ruas A5Segunda-feira, 17 de julho de 2017

Faltam opções de comidacomidacomida
saudável e barata em parques

Rivaldo Gomes/Folhapress

resposta

Qualidade é
fiscalizada,
diz prefeitura

Achar comida boa e barata
nos parques da capital é ta-
refa árdua. A maioria dos
107 parques municipais e
dos nove estaduais da cidade
não dispõe de lanchonetes,
restaurantes, food trucks ou
mesmo de vendedores am-
bulantes legalizados.

O valor mais alto encontra-
do foi no Ibirapuera, onde o
restaurante do MAM (Museu
de Arte Moderna de São Pau-
lo) cobra R$ 58 por pessoa
(R$ 63 aos finais de semana)
em um self-service. Para
economizar e garantir a boa
alimentação, a melhor saída
é fazer um piquenique ou le-
var marmita.

Dos parques estaduais,
apenas três (Villa-Lobos,
Água Branca e Belém) têm
alimentação. Neles, a única
opção são food trucks, em
que pastéis chegam a custar
R$ 12, um churro R$ 8 e ca-
chorros-quentes, R$ 18.

Entre os municipais, só

três, o Ibirapuera, do Carmo
e Burle Marx têm comida. O
Ibirapuera dispõe de três
lanchonetes, ambulantes e o
restaurante. No Ibirapuera, a
água de coco custa R$ 12 o
litro e a garrafa de água mi-
neral com 500 ml, R$ 3,50.

O Parque do Carmo tem 95
vendedores ambulantes re-
gistrados. Os preços ali são
mais populares, como R$ 4 o
cachorro-quente. Já o Burle
Marx, único parque adminis-
trado em conjunto pela pre-
feitura e uma Oscip (Organi-
zação da Sociedade Civil de
Interesse Público), o coco
verde custa R$ 5 e a água
mineral de meio litro R$ 3.
Aos sábados e domingos, o
parque recebe food trucks.

Frituras
A maioria dos alimentos

vendidos nos parques, po-
rém, não é saudável. São in-
dustrializados ou fritos.

“A comida aqui é cara de-
mais em relação à qualidade,
e não dá para alimentar a
criançada direito”, disse a
comerciante Simone Fernan-
des, 41 anos, que foi passear
no Villa-Lobos com três
crianças. (Fabio Pagotto)

No Ibirapuera, único
restaurante cobra até
R$ 63 por pessoa.
Nos estaduais, food
trucks são alternativa
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Fontes: nutricionista Adriana Ávila, membro da Câmara Técnica do Conselho Regional de Nutrição de São Paulo, prefeitura e Ministério da Saúde
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Água de coco é o melhor
A nutricionista Adriana

Ávila, membro da Câmara
Técnica do CRN-SP (Conselho
Regional de Nutrição de São
Paulo), afirma que há poucas
opções de comida saudável
nos parques de São Paulo.

“Das alternativas, o único
alimento saudável é a água
de coco. O restante acaba
sendo gorduroso, com exces-
so de açúcar ou de sódio.”

Para a nutricionista, as
lanchonetes deveriam servir
opções mais naturais. “Nas
lanchonetes, que têm como
ter uma refrigeração mais

adequada, poderíamos ter
sucos de frutas naturais, sa-
lada de frutas, frutas secas,
saladas com verduras e legu-
mes, além de sanduíches
naturais, iogurtes, bebidas à
base de soja e mix de oleagi-
nosas”, disse. (FP)
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Pelo presente Edital, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
de Artefatos de Papel, Papelão e Cortiça de São Paulo, ABCDM, Osasco, Taboão da Serra e
Região (SINTRAPEL - SP) por seu Presidente infra-assinado, convoca todos os trabalhadores inte-
grantes das categorias profissionais sócios e não sócios representados pelo Sindicato nas localida-
des de São Paulo, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá,
Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Osasco, Barueri, Taboão da Serra, Embu das Artes, Embú-
Guaçú, Itapecerica da Serra, Cotia, Vargem Grande Paulista, São Lourenço da Serra, Cajamar, Cara-
picuíba, Itapevi, Jandira, Santana do Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus a participarem da ASSEM-
BLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no dia 28 de Julho de 2017 na sede do Sindicato, à
Rua Professor Batista de Andrade, 44 - Brás, São Paulo-SP, às 18:00 horas em 1ª convocação e às
19:00 horas em 2ª convocação, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Leitura,
discussão e aprovação da ata da assembléia anterior; b) Elaboração do elenco de reivindicações
sociais e econômicas da categoria profissional para a Campanha Salarial 2017/2018; c) Fixação da
Contribuição ao Sindicato, garantindo-se o direito de oposição a ser manifestado pessoalmente e por
escrito, através de formulário retirado na sede da entidade e com posterior devolução no prazo de até
10 dias a contar da data de realização desta Assembleia; d) Autorização à Diretoria para promover as
negociações coletivas, firmar acordo ou convenção e, se preciso, instaurar dissídio coletivo; e) Defla-
gração de greve nos termos da lei em caso de fracasso nas negociações e desatendimento às novas
reivindicações. São Paulo, 17 de Julho de 2017. Geraldo Cândido de Morais - Presidente.

SINDICATO DOS PROPAGANDISTAS, PROPAGANDISTAS VENDEDORES E VENDEDORES DE PRODU-
TOS FARMACÊUTICOS DE GUARULHOS E REGIÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GE-
RAL DE RATIFICAÇÃO DE FUNDAÇÃO - O Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas Vendedores e
Vendedores de Produtos Farmacêuticos de Guarulhos e Região convoca toda a categoria profissional dos
propagandistas, propagandistas vendedores e vendedores de produtos farmacêuticos nos Município de Gua-
rulhos, Itaquaquecetuba, Arujá, Santa Isabel, Poá, Ferraz de Vasconcelos, Mairiporã, Suzano e Mogi Das
Cruzes para participarem da Assembleia Geral de Ratificação de Fundação do Sindicato dos Propagandistas,
Propagandistas Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos de Guarulhos e Região, que se reali-
zará no dia 19/08/2017, às 16 horas em primeira chamada e às 17 horas em segunda e última chamada com
qualquer número de presentes, no seguinte endereço: Rua Rubens Guedes 140 Sala 4 ,Vila Zaira CEP 07091-
010 Guarulhos SP, para tratarem da seguinte ordem do dia: 1) Ratificação da fundação do Sindicato dos
Propagandistas, Propagandistas Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos de Guarulhos e Re-
gião; 2) Retificação e Ratificação do Estatuto Social; 3) Ratificação da eleição e posse da Diretoria Executiva
e Conselho Fiscal; e 4) Ratificação de desmembramento do Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas
Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos de Guarulhos e Região, CNPJ nº 13.617.335/0001-03
face ao Sindicato dos Propagandistas, Propagandista Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos
e Terceirizados no Setor de Propagandas e Vendas Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo, CNPJ
61.762.043/0001-07. Alcides Barbosa da Silva, CPF nº 027522898-39, PIS nº - 10759782803, endereço para
correspondência: Rua Segundo Tenente Jose Belfort de Aranantes Filho,76 Jd. Santa Mena CEP 07096110
Guarulhos SP. Guarulhos/SP, 14 de julho de 2017. ALCIDES BARBOSA DA SILVA - Presidente.
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JANDIRA
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS – 06/17 – Processo nº 8.610/17

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Execução de Obra de reforma
e adequação da EMEB Eng. Leonel de Moura Brizola e adequação da rede de gás da
EMEB Alegria de Viver em atendimento à Secretaria de Educação do Município de Jandira.
A Prefeitura do Município de Jandira, através da Comissão Permanente de Licitações
(Copel), torna pública, a reabertura da licitação acima mencionada, a qual terá o
recebimento dos envelopes documentos e proposta até o dia 04 de Agosto de 2017
(04/08/2017) até às 10h00 na Rua Manoel Alves Garcia, 100 - Jd. São Luiz - Jandira/SP,
data, local e horário em que se dará a sessão para abertura dos mesmos. Os interessados
deverão adquirir o edital no endereço acima pelo valor de R$ 25,00 (vinte e cinco) reais ou,
gratuitamente, pelo site www.jandira.sp.gov.br. Informações poderão ser obtidas pelo
endereço eletronicolicitacoes@jandira.sp.gov.br ou pelo telefone (11) 4619-8274 ou
4619-8528 das 8 às 17 horas. Laerte Augusto de Vincenzo Soares - Presidente da Copel.
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ao Consumidor (SAC) 103-15, que funciona 24 horas, nos sete dias da semana. Pessoasao Consumidor (SAC) 103-15, que funciona 24 horas, nos sete dias da semana. Pessoasao Consumidor (SAC) 103-15, que funciona 24 horas, nos sete dias da semana. Pessoasao Consumidor (SAC) 103-15, que funciona 24 horas, nos sete dias da semana. Pessoas
com necessidades especiais de fala/audição, ligue 142. Para saber qual a loja VIVO maiscom necessidades especiais de fala/audição, ligue 142. Para saber qual a loja VIVO maiscom necessidades especiais de fala/audição, ligue 142. Para saber qual a loja VIVO maiscom necessidades especiais de fala/audição, ligue 142. Para saber qual a loja VIVO mais
perto de você ou acesse www.vivo.com.br.perto de você ou acesse www.vivo.com.br.perto de você ou acesse www.vivo.com.br.perto de você ou acesse www.vivo.com.br.

A Saint-Gobain Distribuição Brasil Ltda.A Saint-Gobain Distribuição Brasil Ltda.A Saint-Gobain Distribuição Brasil Ltda.A Saint-Gobain Distribuição Brasil Ltda.

solicita o Sr. Cloves José de Rosa,solicita o Sr. Cloves José de Rosa,solicita o Sr. Cloves José de Rosa,solicita o Sr. Cloves José de Rosa,

matrícula: 8332, Vendedor,matrícula: 8332, Vendedor,matrícula: 8332, Vendedor,matrícula: 8332, Vendedor,

funcionário Telhanorte, loja Morumbi,funcionário Telhanorte, loja Morumbi,funcionário Telhanorte, loja Morumbi,funcionário Telhanorte, loja Morumbi,

o comparecimento imediato à empresao comparecimento imediato à empresao comparecimento imediato à empresao comparecimento imediato à empresa

para tratar de assunto de seu interesse.para tratar de assunto de seu interesse.para tratar de assunto de seu interesse.para tratar de assunto de seu interesse.
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MINISTÉRIO DAMINISTÉRIO DAMINISTÉRIO DAMINISTÉRIO DA
FAZENDAFAZENDAFAZENDAFAZENDA

A Secretaria do Verde e
do Meio Ambiente, da
gestão João Doria (PSDB),
afirmou por meio de nota
que a qualidade da comi-
da das lanchonetes e am-
bulantes nos parques
municipais é fiscalizada
pelos órgãos de saúde da
prefeitura.

Já a Secretaria Estadual
do Meio Ambiente, sob a
gestão Geraldo Alckmin
(PSDB), disse que a comida
servida nos food trucks
nos parques estaduais se-
gue padrão de qualidade
previsto em editais. (FP)


