Orquestra
Filarmônica
Bachiana
Sesi
irá
se
apresentar no Cinquentenário
de Ilha Solteira

O deputado estadual Itamar Borges esteve com o presidente da
Fiesp e do Sesi, Paulo Skaf, juntamente com os vereados de
Ilha Solteira Ricardo da Band, Emanuel Zinesi e o diretor de
cultura Luís Otávio, para pedir uma apresentação da Orquestra
Filarmônica Bachiana Sesi nas comemorações ao Cinquentenário
do Município.
O encontro foi realizado nesta segunda-feira, 28 de maio, na
sede da Fiesp, na Capital Paulista.
Skaf prontamente atendeu ao pedido de Ilha Solteira e dará
este presente à população. A apresentação da Orquestra, que é
regida pelo Maestro João Carlos Martins, será em dezembro, no
início das comemorações natalinas.
“Agradecemos o Skaf por atender este pedido especial.
Certamente será evento emocionante para toda a população de
Ilha Solteira!”, disse o deputado Itamar Borges.
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Birigui ganha nova escola do
Sesi

O deputado estadual Itamar Borges participou, nesta quintafeira, 03 de maio, da inauguração no novo Sesi Birigui,
juntamente com o presidente do Sesi-SP e da Fiesp, Paulo Skaf,
e o prefeito Cristiano Salmeirão.

A nova escola Sesi de Birigui oferece educação de qualidade a
809 alunos nos ensinos Fundamental e Médio. O prédio vertical
recebeu investimentos de R$ 35,6 milhões, tem 18 salas de
aula, laboratório de física, química e biologia, dois
laboratórios de informática, biblioteca escolar com acervo
atualizado, sala de música, sala de artes cênicas, quadra
poliesportiva coberta e ginásio.

“Parabéns ao presidente Paulo Skaf e toda a equipe do Sesi.
Investir em educação é fundamental para o desenvolvimento do
nosso Estado e o nosso País. As escolas do Sesi são referência

em ensino de qualidade, com reconhecimento nacional e
internacional, mais do que modernas instalações, as crianças e
jovens recebem educação de excelência”, disse o deputado
Itamar Borges.

A escola conta ainda com o novo FabLab Sesi-SP, uma plataforma
de prototipagem rápida de objetos físicos e está inserida em
uma rede mundial de quase 800 laboratórios. Com equipamentos
modernos, tem como base o conceito da participação
colaborativa do aluno e da comunidade local, que trocam
informações para a execução de um projeto e contam com o apoio
de uma rede internacional.

Diretores do Sesi, parlamentares e autoridades da região,
professores, pais e alunos também prestigiaram o evento, entre
eles o diretor do Senai-SP e superintendente do Sesi-SP,
Walter Vicioni, o diretor da Fiesp de Araçatuba, Samir Nakad,
o diretor do Sesi Araçatuba, Ataliba Júnior, o diretor de
Educação do Sesi-SP, Fernando Carvalho, e vereadores da
região.

Para comemorar esta nova fase, foi preparada uma programação
especial e gratuita: visita guiada, experimentos, educação,
tecnologia, esporte e recreação, além de competições da Liga
de Treinamento de Judô do Sesi, com a participação de
aproximadamente 300 atletas. Um show com a dupla musical
Palavra Cantada encerrou as atividades.
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Sud Mennucci assina renovação
do programa Sesi-SP Atletas
do Futuro

Nesta quinta-feira, 3 de maio, o município de Sud Mennucci
assinou convênio com o programa Sesi-SP Atletas do Futuro
(PAF). O evento contou com a presença do presidente da FIESP e
do SEBRAE-SP, Paulo Skaf.

O PAF é uma iniciativa do Serviço Social da Indústria de São
Paulo (Sesi-SP), e atende crianças e adolescentes de 6 e 17
anos, com atividades organizadas e adequadas para cada faixa
etária.

O programa utiliza o esporte para promover a educação e a
inclusão social de crianças e adolescentes. Em aulas de
iniciação motora e prática esportiva são ensinados valores
como ética, trabalho em equipe, superação, respeito,
autoestima e saúde. Esses princípios extrapolam as linhas dos

campos e quadras e são decisivos para a formação pessoal dos
jovens.

“Investir no esporte é uma forma muito eficiente de promover a
qualidade de vida e a inclusão social. Parabéns ao presidente
Paulo Skaf e toda a equipe do SESI pela iniciativa”, afirmou o
deputado Itamar Borges.
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Suzanápolis assina renovação
do programa Sesi-SP Atletas
do Futuro

Nesta quinta-feira, 3 de maio, o município de Suzanápolis
assinou convênio com o programa Sesi-SP Atletas do Futuro
(PAF). O evento contou com a presença do presidente da FIESP e
do SEBRAE-SP, Paulo Skaf.

O PAF é uma iniciativa do Serviço Social da Indústria de São
Paulo (Sesi-SP), e atende crianças e adolescentes de 6 e 17
anos, com atividades organizadas e adequadas para cada faixa
etária.

O programa utiliza o esporte para promover a educação e a
inclusão social de crianças e adolescentes. Em aulas de
iniciação motora e prática esportiva são ensinados valores
como ética, trabalho em equipe, superação, respeito,
autoestima e saúde. Esses princípios extrapolam as linhas dos
campos e quadras e são decisivos para a formação pessoal dos
jovens.

“Investir no esporte é uma forma muito eficiente de promover a
qualidade de vida e a inclusão social. Parabéns ao presidente
Paulo Skaf e toda a equipe do SESI pela iniciativa”, afirmou o
deputado Itamar Borges.

Assessoria de Imprensa

Itapura assina renovação do
programa Sesi-SP Atletas do

Futuro

Nesta quinta-feira, 3 de maio, o município de Itapura assinou
convênio com o programa Sesi-SP Atletas do Futuro (PAF). O
evento contou com a presença do presidente da FIESP e do
SEBRAE-SP, Paulo Skaf.

O PAF é uma iniciativa do Serviço Social da Indústria de São
Paulo (Sesi-SP), e atende crianças e adolescentes de 6 e 17
anos, com atividades organizadas e adequadas para cada faixa
etária.

O programa utiliza o esporte para promover a educação e a
inclusão social de crianças e adolescentes. Em aulas de
iniciação motora e prática esportiva são ensinados valores
como ética, trabalho em equipe, superação, respeito,
autoestima e saúde. Esses princípios extrapolam as linhas dos
campos e quadras e são decisivos para a formação pessoal dos
jovens.

“Investir no esporte é uma forma muito eficiente de promover a
qualidade de vida e a inclusão social. Parabéns ao presidente

Paulo Skaf e toda a equipe do SESI pela iniciativa”, afirmou o
deputado Itamar Borges.
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Andradina assina renovação do
programa Sesi-SP Atletas do
Futuro

Nesta quinta-feira, 3 de maio, o município de Andradina
assinou convênio com o programa Sesi-SP Atletas do Futuro
(PAF). O evento contou com a presença do presidente da FIESP e
do SEBRAE-SP, Paulo Skaf.

O PAF é uma iniciativa do Serviço Social da Indústria de São
Paulo (Sesi-SP), e atende crianças e adolescentes de 6 e 17
anos, com atividades organizadas e adequadas para cada faixa
etária.

O programa utiliza o esporte para promover a educação e a
inclusão social de crianças e adolescentes. Em aulas de
iniciação motora e prática esportiva são ensinados valores
como ética, trabalho em equipe, superação, respeito,
autoestima e saúde. Esses princípios extrapolam as linhas dos
campos e quadras e são decisivos para a formação pessoal dos
jovens.

“Investir no esporte é uma forma muito eficiente de promover a
qualidade de vida e a inclusão social. Parabéns ao presidente
Paulo Skaf e toda a equipe do SESI pela iniciativa”, afirmou o
deputado Itamar Borges.
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Lourdes assina renovação do
programa Sesi-SP Atletas do
Futuro

Nesta quinta-feira, 3 de maio, o deputado Itamar Borges esteve
com o presidente da FIESP e do SEBRAE-SP, Paulo Skaf, e a
refeita Gisele, na assinatura de renovação do programa Sesi-SP
Atletas do Futuro (PAF) com o município de Lourdes.

Serão 160 jovens beneficiados com o programa no município. O
PAF é uma iniciativa do Serviço Social da Indústria de São
Paulo (Sesi-SP), e atende crianças e adolescentes de 6 e 17
anos, com atividades organizadas e adequadas para cada faixa
etária.

O programa utiliza o esporte para promover a educação e a
inclusão social de crianças e adolescentes. Em aulas de
iniciação motora e prática esportiva são ensinados valores
como ética, trabalho em equipe, superação, respeito,
autoestima e saúde. Esses princípios extrapolam as linhas dos
campos e quadras e são decisivos para a formação pessoal dos
jovens.

“Investir no esporte é uma forma muito eficiente de promover a
qualidade de vida e a inclusão social. Parabéns ao presidente
Paulo Skaf e toda a equipe do SESI pela iniciativa”, afirmou o
deputado Itamar Borges.

A assinatura do convênio foi realizada em Birigui, em evento
com a presença do presidente da FIESP, Paulo Skaf, o diretor
do Senai-SP e superintendente do Sesi-SP, Walter Vicioni, o
diretor da Fiesp de Araçatuba, Samir Nakad, o diretor do Sesi
Araçatuba, Ataliba Júnior, o diretor de Educação do Sesi-SP,
Fernando Carvalho, o empresário Marcelo, da empresa Physicus,
além de vereadores da região, diretores do Sesi, professores,
pais e alunos.
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Brejo Alegre assina renovação
do programa Sesi-SP Atletas
do Futuro

Nesta quinta-feira, 3 de maio, o deputado Itamar Borges esteve
com o presidente da FIESP e do SEBRAE-SP, Paulo Skaf, na
assinatura de renovação do programa Sesi-SP Atletas do Futuro

(PAF) com o município de Brejo Alegre.

Serão 188 jovens beneficiados com o programa no município. O
PAF é uma iniciativa do Serviço Social da Indústria de São
Paulo (Sesi-SP), e atende crianças e adolescentes de 6 e 17
anos, com atividades organizadas e adequadas para cada faixa
etária.

O programa utiliza o esporte para promover a educação e a
inclusão social de crianças e adolescentes. Em aulas de
iniciação motora e prática esportiva são ensinados valores
como ética, trabalho em equipe, superação, respeito,
autoestima e saúde. Esses princípios extrapolam as linhas dos
campos e quadras e são decisivos para a formação pessoal dos
jovens.

“Investir no esporte é uma forma muito eficiente de promover a
qualidade de vida e a inclusão social. Parabéns ao presidente
Paulo Skaf e toda a equipe do SESI pela iniciativa”, afirmou o
deputado Itamar Borges.

A assinatura do convênio foi realizada em Birigui, em evento
com a presença do presidente da FIESP, Paulo Skaf, o diretor
do Senai-SP e superintendente do Sesi-SP, Walter Vicioni, o
diretor da Fiesp de Araçatuba, Samir Nakad, o diretor do Sesi
Araçatuba, Ataliba Júnior, o diretor de Educação do Sesi-SP,
Fernando Carvalho, o empresário Marcelo, da empresa Physicus,
além de vereadores da região, diretores do Sesi, professores,
pais e alunos.
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Penápolis assina convênios
com o Sistema Sesi de Ensino
e programa Atletas do Futuro

Nesta quinta-feira, 3 de maio, o deputado Itamar Borges esteve
com o presidente da FIESP e do SEBRAE-SP, Paulo Skaf, o
prefeito Célio de Oliveira e o vice-prefeito Feltrin, na
assinatura dos convênios de Penápolis com o Sistema Sesi-SP de
Ensino e o Programa Atletas do Futuro (PAF).

Em Penápolis, são 25 escolas municipais conveniadas e 3.843
alunos beneficiados pelo Sistema de Ensino.

A cidade receberá o know-how pedagógico e educacional do SesiSP. O modelo oferecido às prefeituras contempla a formação da
equipe gestora e a realização de reuniões periódicas com o
secretário de Educação de cada cidade, além do acompanhamento

de todo o processo de implantação do Sistema nas escolas dos
municípios.

“Este programa é
Skaf e toda a
empreendedoras
desenvolvimento

uma importante iniciativa do presidente Paulo
sua diretoria, que por meio de ações
no âmbito da educação contribui para o
dos jovens”, afirma Itamar Borges.

PAF
Serão 677 estudantes contemplados com o Programa Atletas do
Futuro (PAF) no município.

O Programa é uma iniciativa do Serviço Social da Indústria de
São Paulo (Sesi-SP), e atende crianças e adolescentes de 6 e
17 anos, com atividades organizadas e adequadas para cada
faixa etária.

O programa utiliza o esporte para promover a educação e a
inclusão social de crianças e adolescentes. Em aulas de
iniciação motora e prática esportiva são ensinados valores
como ética, trabalho em equipe, superação, respeito,
autoestima e saúde. Esses princípios extrapolam as linhas dos
campos e quadras e são decisivos para a formação pessoal dos
jovens.

A assinatura dos convênios foi realizada em Birigui, em evento
com a presença do presidente da FIESP, Paulo Skaf, o diretor
do Senai-SP e superintendente do Sesi-SP, Walter Vicioni, o
diretor da Fiesp de Araçatuba, Samir Nakad, o diretor do Sesi

Araçatuba, Ataliba Júnior, o diretor de Educação do Sesi-SP,
Fernando Carvalho, o empresário Marcelo, da empresa Physicus,
além de vereadores da região, diretores do Sesi, professores,
pais e alunos.
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Guaimbê assina renovação do
programa Sesi-SP Atletas do
Futuro

Nesta quinta-feira, 3 de maio, o deputado Itamar Borges esteve
com o presidente da FIESP e do SEBRAE-SP, Paulo Skaf, na
assinatura de renovação do programa Sesi-SP Atletas do Futuro
(PAF) com o município de Guaimbê.

O PAF é uma iniciativa do Serviço Social da Indústria de São
Paulo (Sesi-SP), e atende crianças e adolescentes de 6 e 17
anos, com atividades organizadas e adequadas para cada faixa

etária.

O programa utiliza o esporte para promover a educação e a
inclusão social de crianças e adolescentes. Em aulas de
iniciação motora e prática esportiva são ensinados valores
como ética, trabalho em equipe, superação, respeito,
autoestima e saúde. Esses princípios extrapolam as linhas dos
campos e quadras e são decisivos para a formação pessoal dos
jovens.

“Investir no esporte é uma forma muito eficiente de promover a
qualidade de vida e a inclusão social. Parabéns ao presidente
Paulo Skaf e toda a equipe do SESI pela iniciativa”, afirmou o
deputado Itamar Borges.

Assessoria de Imprensa

Getulina assina renovação do
programa Sesi-SP Atletas do
Futuro

Nesta quinta-feira, 3 de maio, o deputado Itamar Borges esteve
com o presidente da FIESP e do SEBRAE-SP, Paulo Skaf, na
assinatura de renovação do programa Sesi-SP Atletas do Futuro
(PAF) com o município de Getulina.

O PAF é uma iniciativa do Serviço Social da Indústria de São
Paulo (Sesi-SP), e atende crianças e adolescentes de 6 e 17
anos, com atividades organizadas e adequadas para cada faixa
etária.

O programa utiliza o esporte para promover a educação e a
inclusão social de crianças e adolescentes. Em aulas de
iniciação motora e prática esportiva são ensinados valores
como ética, trabalho em equipe, superação, respeito,
autoestima e saúde. Esses princípios extrapolam as linhas dos
campos e quadras e são decisivos para a formação pessoal dos
jovens.

“Investir no esporte é uma forma muito eficiente de promover a
qualidade de vida e a inclusão social. Parabéns ao presidente
Paulo Skaf e toda a equipe do SESI pela iniciativa”, afirmou o
deputado Itamar Borges.
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Iacanga assina renovação do
programa Sesi-SP Atletas do
Futuro

Nesta quinta-feira, 3 de maio, o deputado Itamar Borges esteve
com o presidente da FIESP e do SEBRAE-SP, Paulo Skaf, na
assinatura de renovação do programa Sesi-SP Atletas do Futuro
(PAF) com o município de Iacanga.

O PAF é uma iniciativa do Serviço Social da Indústria de São
Paulo (Sesi-SP), e atende crianças e adolescentes de 6 e 17
anos, com atividades organizadas e adequadas para cada faixa
etária.

O programa utiliza o esporte para promover a educação e a
inclusão social de crianças e adolescentes. Em aulas de
iniciação motora e prática esportiva são ensinados valores

como ética, trabalho em equipe, superação, respeito,
autoestima e saúde. Esses princípios extrapolam as linhas dos
campos e quadras e são decisivos para a formação pessoal dos
jovens.

“03”, afirmou o deputado Itamar Borges.
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Inauguração do SEBRAE Aqui
facilita
atendimento
aos
empreendedores de Guaiçara

Os empreendedores de Guaiçara não precisam mais procurar um
escritório regional do SEBRAE na região para ter acesso aos
serviços de apoio e consultoria. Nesta quinta-feira, 03 de
maio, foi inaugurada uma unidade do SEBRAE Aqui no município.

O presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo e
Combate à Guerra Fiscal da ALESP, deputado estadual Itamar
Borges, a unidade será um grande facilitador para os
empreendedores da região. “Esta iniciativa contribui para o
desenvolvimento de novos negócios e o fomento da economia
local. A força do nosso estado e do Brasil está no
empreendedorismo, por isso, ações como esta são de suma
importância”, destaca.

A nova unidade foi inaugurada pelo presidente do SEBRAE-SP e
da FIESP, Paulo Skaf, com a presença do prefeito Vadinho, a
primeira-dama e vereadora Rosangela Costa, a vice-prefeita
Flávia Leão Cabral, o presidente da Câmara de Guaiçara,
vereador Bruno Floriano, as Agentes de Atendimento do SEBRAE
Aqui, Patrícia Figueiredo de Oliveira Silva e Isabel Cristina
Cerchiari, parlamentares e demais autoridades.

O SEBRAE Aqui tem por objetivo oferecer suporte, orientação e
atendimento individual ao cidadão interessado em abrir uma
empresa e empresários que buscam atendimento em gestão nas
áreas de Administração, Marketing, Finanças, Agronegócios e
Gestão de Pessoas.
Programa Atletas do Futuro

Também nesta quinta-feira, foi assinada a renovação do
Programa Sesi-SP Atletas do Futuro (PAF) com o município.
O PAF é uma iniciativa do Serviço Social da Indústria de São
Paulo (Sesi-SP), e atende crianças e adolescentes de 6 e 17
anos, com atividades organizadas e adequadas para cada faixa
etária.
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