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Igor Soares

inaugura Eco

Ponto no Jardim

Rosemary

“Contamos com a consciência da população para levar o
material inservível ao Eco Ponto", disse o prefeito Igor Soa-
res.

Prefeitura amplia

apoio à APAE

com a entrega de

uma van 0km

Com planejamento e gestão vamos conseguindo ajudar quem
realmente precisa e minimizamos os transtornos de desloca-
mento das pessoas atendidas pela APAE”, disse o prefeito.

Prefeitura

reinaugura EMEB

Comecinho de Vida,

neste sábado, 02/03

Serão entregues a comunidade uma nova EMEB, que passou
por transformações importantes

A pouco mais de duas semanas da realiza-
ção de eleições suplementares à Prefeitura
de Cajamar, marcadas para 17 de março, o
candidato Danilo Joan, do PSD, segue líder
na preferência do eleitorado em nova pesqui-
sa. É o que aponta pesquisa do Instituto Se-
bram, encomendada pelo Diário da Região.

Quem é o candidato que

desponta nas pesquisas?

Danilo Joan é  empresário e filiado ao PSD. Dispu-
ta o cargo pela segunda vez, em 2016, ficou em se-
gundo lugar com 35,52%  dos votos válidos.

CARNAVAL
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Vereadores

visitam sede

da OAB Osasco

Rodolfo Blancato

Vereadores da Câmara Muni-
cipal de Osasco participaram nesta
quarta-feira (27) de uma reunião
com a diretoria da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil (OAB) de
Osasco. Durante o encontro, fo-
ram discutidas maneiras de apro-
ximar as duas instituições.

Na avaliação do presidente da
Câmara, Ribamar Silva (PRP), é
importante que a Casa esteja em
constante diálogo com as diver-
sas entidades da sociedade civil.
Ele ainda ressaltou que a nova
Mesa Diretora, que tomou posse
no início do ano, também está
promovendo esforços para apro-
ximar a população do processo
legislativo.

“Geralmente o povo pensa que

aquela é uma casa de autoridades,
que o povo não pode participar. E
nós estamos quebrando esse pa-
radigma, trazendo o povo pra den-
tro da casa”, afirmou o parlamen-
tar.

Já a Presidente da OAB Osas-
co, Maria José Bonetti, expressou
seu desejo de que as duas insti-
tuições trabalhem juntas. “Eu
acho que essa união é muito im-
portante. Se nós soubermos tra-
balhar essa união, os senhores irão
fazer um grande mandato. E nós
também”, disse a advogada. A atu-
al diretoria da Subseção da OAB
Osasco tomou posse em janeiro
deste ano.

Também estiveram presentes
os vereadores Alex Sá (PDT),
Daniel Matias (PRP), Ricardo Sil-
va (PRB) e Toniolo (PCdoB).

 Nos últimos três anos, a
Prefeitura de Santana de Par-
naíba realiza programas e ações
com o objetivo de utilizar, de
forma correta, os recursos nos
prédios públicos, o que têm ge-
rado uma economia significati-
va aos cofres públicos, de mais
de R$ 3,5 Milhões.

Destas ações, se destacam
o programa PURA (Programa
de Uso Racional de Água) e a
campanha “Apague a Luz
Quando Sair”, feitas em par-
ceria com as concessionárias
Sabesp e Enel, além da subs-
tituição das torneiras conven-
cionais por torneiras de fe-
chamento automático nos
colégios da cidade, que con-
tribuíram para que a prefei-
tura tivesse uma redução de
46% no consumo destes re-
cursos que, em números,
equivale a 3,5 milhões de re-
ais. De acordo com a secre-
taria de Controle Interno, es-
tes valores podem ser inves-
tidos na construção de novas
unidades de educação ou de
saúde.

 Os servidores que atuam
nas repartições públicas tem
aderido as ações de conscienti-

Santana de Parnaíba consegue
economizar R$ 3,5 milhões de
Água e Luz nos Órgãos Públicos

zação e contribuído para a sus-
tentabilidade e gestão financei-
ra da prefeitura. O objetivo é

que todos os prédios públicos
tenham torneiras econômicas
até o final de 2019.
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NOVA PESQUISA APONTA:

Fachada da Prefeitura de Cajamar: Curiosamente a cidade já foi governada por 11
pessoas diferentes nestes últimos 5 anos

Danilo Joan é  empresário e filiado ao PSD. Disputa o
cargo pela segunda vez, em 2016, ficou em segundo lugar
com 35,52%  dos votos válidos.

"Fico satisfeito com os resultados das pesquisas,
isso prova que estamos no caminho certo em nosso
trabalho, de trazer melh orias para o nosso sofrido
povo de Cajamar", disse o candidato.

Quem é o candidato que

desponta nas pesquisas?

A CIDADE DE CAJAMAR TERÁ ELEIÇÕES SUPLEMENTARES NO  PRÓXIMO DIA 17/03.

Danilo Joan mantém liderança na
disputa à Prefeitura de Cajamar

A pouco mais de duas semanas
da realização de eleições suplemen-
tares à Prefeitura de Cajamar, mar-
cadas para 17 de março, o candida-
to Danilo Joan, do PSD, segue líder
na preferência do eleitorado. É o que
aponta pesquisa do Instituto Sebram,
encomendada pelo Diário da Região.
Na pesquisa espontânea, na qual o
nome dos candidatos não é apresen-
tado aos entrevistados, ele tem
21,50% das intenções de voto. Em
segundo lugar, com 9,75% está Mes-
sias Cândido, do PSDB, seguido por
Eurico Missé, do DEM, com 7%.
Alexandre Lima, do Patriotas, está
em 4º, com 1,25%, seguido por Va-
guinho, do PSL, com 1%.

Os candidatos Francisco Thai-
nan, do PSOL, e Shima Gás, do
PSC, tem 0,50% das intenções cada.
Uma parcela de 50,75% dos entre-
vistados não soube opinar e 7,75%
vão votar branco ou nulo.  Na pes-
quisa estimulada, em que o nome
dos candidatos é apresentado aos en-
trevistados, Joan amplia a lideran-
ça. Ele tem 40,75% das intenções
de voto. Messias está em segundo,
com 13,25%, seguido por Missé,
com 12,75. Vaguinho, com 4%, e
Alexandre Lima, com 2%, vem na
sequência. Shima Gás tem 1,75%
da preferência e Thainan foi apon-
tado por 1,25%, enquanto o candi-
dato Tunico Azevedo, do DC, tem
0,75%.  Não opinaram 18,25% dos
entrevistados.

Já os votos brancos e nulos so-
maram 5,25%. O Sebram também
pesquisou terceiro cenário, sem
Messias, que ainda terá sua candi-
datura julgada. Nesse caso, a prefe-
rência por Danilo Joan sobe para
47,25%. Eurico Missé é o 2º, com
16,25%, seguido por Vaguinho, com
3,75%. Alexandre Lima está em 4º
lugar, com 3,50%, seguido por Shi-
ma Gás (1,50%), Francisco Thai-
nan (1,25%) e Tunico (1%). Não
souberam opinar 17% dos entrevis-
tados, enquanto os votos brancos e
nulos somaram 8,50%. A pesquisa,
com registro 02701/2016, ouviu 450
pessoas entre os dias 21 e 23 de fe-
vereiro. O intervalo de confiança é
de 95% e a margem de erro é de 5
pontos percentuais para mais ou para
menos.

Esta é a primeira pesquisa do
Sebram após o registro oficial das

candidaturas. Levantamento anteri-
or, com as pré-candidaturas, reali-
zada em janeiro, já apontava a lide-
rança de Joan, com mais de 30%
das intenções de votos em três ce-
nários. Em disputa simulada sem
Messias Cândido, o candidato do
PSD tinha seu melhor desempenho,
com 33,49%  das intenções de vo-
tos, seguido por Eurico Missé, com
14,41%. Já com Messias Cândido
na disputa, Danilo Joan somava
31,60%. E em uma eventual dispu-
ta apenas com Missé, Joan liderava
com 38,58%.

Messias Cândido tem
maior rejeição entre
os candidatos

A pesquisa do Instituto Sebram
também mediu o índice de rejeição
dos candidatos à Prefeitura de Caja-
mar. Nesse cenário, quem lidera é
Messias Cândido. Um total de 37%
dos entrevistados indicou o nome do
tucano ao responder à pergunta: “se
a eleição para prefeito fosse hoje, em
qual desses candidatos você não vo-
taria?”.  Em segundo lugar está Eu-
rico Missé, com 22,25%. Já Danilo
Joan está em terceiro lugar, com
7,75%. O candidato Vaguinho tem o
quarto maior índice de rejeição, com
5,50%, seguido por Francisco Thia-
nan, com 4,50%. Alexandre Lima
tem 3,25% de rejeição, enquanto
Tunico aparece com 2,75% e Shima
Gás com 1,50%.

Não souberam opinar 14% dos
entrevistados, enquanto os votos
brancos e nulos somaram 1,50%. A
pesquisa, com registro 02701/2016,
ouviu 450 pessoas entre os dias 21 e
23 de fevereiro. O intervalo de con-
fiança é de 95% e a margem de erro
é de 5 pontos percentuais para mais
ou para menos. Levantamento ante-
rior, realizado pelo Instituto Sebram
no final de janeiro, com os pré-can-
didatos, já que os partidos ainda não
haviam realizado suas convenções,
já apontava maior rejeição, soman-
do 30,52% das respostas dos entre-
vistados. O segundo maior índice de
rejeição era o de Eurico Missé, do
DEM, com 23,20%.

Cajamar terá eleições suplemen-
tares, marcadas para 17 de março,
porque o Tribunal Superior Eleitoral
cassou, no final do ano passado, os
mandatos da prefeita  Ana Paula Po-
lotto Ribas (PSB), e de sua vice, Da-
lete de Oliveira, por prática de abuso
de poder político e econômico nas
eleições de 2016. A cidade é gover-
nada, desde 1º de janeiro, por Saulo
Anderson, do PSD, que era o presi-
dente da Câmara Municipal.

Levantamento anterior, com as pré-
candidaturas, realizada em janeiro,
já apontava a liderança de Joan, com
mais de 30% das intenções de votos
em três cenários.

Fonte: site webdiario.com.br
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EMPREGO

Programa Frente de Traba-
lho da Secretaria de Desenvol-
vimento Social da Prefeitura de
Jandira, abre inscrições para
bolsas de emprego. As inscri-
ções começarão a ser realiza-
das a partir do dia 01 e se en-
cerrarão no dia 15 de março.
As vagas são destinadas a tra-
balhadores desempregados que
residem na cidade de Jandira.

Os beneficiários do progra-
ma irão participar de treinamen-
to de capacitação ocupacional
e cidadania. As atividades prá-
ticas serão desenvolvidas junto
aos órgãos da Administração,
incluindo conservação das áre-
as verdes e praças, manuten-
ção dos prédios públicos muni-
cipais, limpeza e manutenção
nas vias públicas, triagem de

Programa Frente de
Trabalho abre vagas
de emprego através
de processo seletivo
Prefeitura pretende incentivar ações que gere oportuni-
dade de trabalho, renda e experiência no mercado

alimentos e os demais serviços
que compõem a administração
pública.

O candidato deverá se ins-
crever na Secretaria de Desen-
volvimento Social, localizada na
Rua Elton Silva, 300 - Centro e
deverá acompanhar mais infor-
mações através do site da pre-
feitura. O programa para gera-
ção de emprego e renda, busca
estimular a qualificação profis-
sional e a reintegração no mer-
cado de trabalho. “ Criar opor-
tunidade de emprego também
faz parte do nosso trabalho, é
muito importante manter o au-
mento de renda, pois assim ga-
rantimos a qualidade de vida do
povo de Jandira”, Finaliza Lur-
dete Kummer, secretária de
Desenvolvimento Social.

Jandira realiza 1°feira de
adoção de cães e gatos

A Prefeitura de Jandira, atra-
vés da Secretaria Municipal de
Jandira, irá reinaugurar a EMEB
Comecinho de Vida. A ativida-
de acontece no próximo sába-
do, 02/03 as 10h da manhã.

Serão entregues a comuni-
dade uma nova EMEB, que
passou por transformações im-
portantes com novas salas de
aula, banheiro adaptado, refor-
ma de telhado, acessibilidade, re-
forma de piso,pintura em geral.

Segundo a secretaria de
Educação, Ana Paula Correia
Leite, a comunidade ganhou
uma nova escola, uma vez que
o prédio passou por grandes re-
formas, pois não mais atendia

Prefeitura reinaugura
EMEB Comecinho de Vida,
neste sábado, 02/03

Animais do evento foram re-
colhidos em situação de aban-
dono na cidade e tratados

Gatos e cachorros abando-
nados ganharam um novo lar
na Feira de Adoção em Jandira
neste domingo, 24, no Corre-
dor da Alegria, em frente à es-
tação da CPTM Jandira. O pri-
meiro evento, feito pela Prefei-
tura por meio da Secretaria do
Meio Ambiente do município e
contou com o apoio da Clínica
Veterinária Dr. Ricardo, de
Mairinque (SP), que recolhe
bichos em situação de rua.

A clínica, conveniada da
Prefeitura, hoje abriga 40 ani-
mais que foram recolhidos na
cidade em situações de risco,
como atropelamento e maus
tratos. Após exames médicos,
os cães e os gatos são castra-
dos, vacinados, vermifugados e

microchipados para então ser
encaminhado para adoção.

Os animais vieram em bus-
ca de um lar e encontraram pes-
soas dispostas a cuidar e dar o
suporte necessário para esses
animais domésticos. A adoção
é uma maneira de gerar vagas
para mais cachorros e gatos de-
sabrigados, o tratamento impli-
ca em acolher o máximo de bi-
chos possíveis e por isso o pa-
pel da população foi tão impor-
tante nesse domingo.

Entre os cachorros que fo-

com qualidade, e o compromis-
so do governo municipal é re-
formar, ampliar , e além disso
buscar a qualidade do ensino em
toda rede básica.

Dia:  sábado, 02 de março
10h da manhã
Local: Rua São Bernardo do

Campo, 21 - Parque Santa Te-
reza - Jandira

ram adotados, estava o Feijão,
encontrado há cerca de 1 ano e
meio. Feijão foi vítima de maus
tratos e se recuperou de uma
vida cheia de abandono, após
ser resgatado aqui em Jandira.
Um casal chegou com vontade
de adotar um novo membro da
família e então o levaram. “Vim
buscar um filho, que agora vai
ter todo carinho e espaço que
precisa para ser feliz.. Essa ini-
ciativa completa a solidarieda-
de no município”,acrescentou o
novo pai de Feijão.

“A feira de adoção é o tér-
mino da ação de resgate do ani-
mal atropelado, doente e é o fe-
chamento do ciclo para o bem-
estar dele. De cada dez acolhi-
dos e restabelecidos, apenas
três conseguem um lar”, diz o
médico veterinário proprietário
da clínica, Ricardo de Almeida
Souza.

EDUCAÇÃO
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Nos 70 anos de Barue-
ri ,  celebrados no mês de
março ,  a  P re fe i tu ra  por
meio da Secretaria de Cul-
tura  e  Tur ismo organiza
u m a  s é r i e  d e  e v e n t o s  e
apresen tações  a r t í s t i cas
para comemorar com a po-
pulação esse marco histó-
rico da cidade. Exposições,
shows com artistas consa-
grados, celebração religio-
sa ,  fes ta  e  mui tas outras
atrações estão programadas en-
tre os dias 8 e 31 de março em
vários pontos do município.

Todas as sextas feiras na
estação ferroviária da CPTM
de Barueri, haverá apresen-
tações musicais, com canções
da melhor qualidade. O con-
sagrado grupo de forró Fala-
mansa será uma das grandes
atrações em show especial no
dia 24, no bulevar central.

Também estará na cidade
comemorando o aniversário o
cantor e compositor Oswaldo
Montenegro, no Cultura no Par-

Programação especial dos

70 anos de Barueri
vai contagiar o público

O consagrado grupo de forró Falamansa será uma das grandes atrações em show especial no dia 24

Também estará na cidade comemorando o aniversário o cantor e compositor Oswaldo Montenegro, no Cultura
no Parque

que, junto com o conjunto Cho-
ronas, composto por musicistas
que dão um toque especial aos
clássicos brasileiros de choro.

A população também está
convidada para o ato religio-
so 3ª Oração pela Cidade,
que será realizado no dia 16,
das 18 às 20h, no Centro de
Eventos, com a presença de
vários líderes religiosos para
celebrar o aniversário do mu-
nicípio.

E nos dias 30 e 31 será a
vez da Festa das Nações se
instalar no Parque Munici-
pal com a culinária, dan-
ça,  música,  ar tesanato e
folclore de 19 países, como
I tá l i a ,  Angola ,  Po lôn ia ,
Rússia, Chile, Bolívia, Itá-
lia e França, entre outros. A
Festa das Nações terá ainda
a presença do cantor portu-
guês com alma brasileira Ro-
berto Leal, em um grande
show no dia 31.

Em breve a programação completa das atrações da festa dos 70 anos de Barueri será anunciada para toda a população.
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O prefeito Igor Soares inau-
gurou, na segunda-feira (25), o
segundo Eco Ponto de Itapevi.
A unidade fica na Rua Licínio
Adelino da Costa, 151, no Jar-
dim Rosemary, e vai funcionar
de segunda a sexta-feira, das 8h
às 17h.

No espaço, a população pode
descartar materiais recicláveis
(papel, metais, vidros, plásti-
cos), madeira, estofados, pneus
e óleo de cozinha.

Além disso, essa é a primei-
ra unidade a receber descartes
de equipamentos eletrônicos,
baterias e pilhas comuns e re-
carregáveis.

O Eco Ponto do Jardim Ro-
semary também receberá resí-
duos sólidos provenientes de
entulho. Serão 50 quilos por
pessoa, desde que estejam de-
vidamente ensacados.

No local não serão recebi-
dos restos de poda de árvores.

“Contamos com a consciên-
cia da população para levar o
material inservível ao Eco Pon-
to", disse o prefeito Igor Soa-
res. "Isso evitará problemas
quando houver chuvas e tam-
bém de criadouro de insetos,
ratos e escorpiões”.

O Eco Ponto do Jardim Ro-

Igor Soares inaugura Eco
Ponto no Jardim Rosemary
Unidade é a primeira a receber descarte de lixo eletrônico; Vila Dr. Cardoso deve ganhar espaço até o final de 2019

semary é o segundo da história
de Itapevi, somando-se à uni-
dade da Cohab (Estrada Lucin-
da de Jesus Silva, 1015), que
também funciona de segunda a
sexta-feira, das 8h às 17h.

Até o final deste ano, a Vila
Dr. Cardoso deve ganhar o ter-
ceiro Eco Ponto de Itapevi.

O aposentado Eufrásio Al-
ves dos Santos, 56, morador do
bairro, elogiou a iniciativa. “A
Prefeitura está fazendo a sua
parte", disse. "Então, a popula-
ção deve colaborar e trazer os
materiais", afirmou.

Infraestrutura
Com 618 m², o espaço do

Jardim Rosemary tem sala de
recepção, lavatório, vestiários,
cozinha e escritório administra-
tivo, com quatro caçamba para
o descarte de recicláveis, cada
uma com capacidade de arma-
zenamento de mil litros.

Há também quatro caçam-
bas metálicas, onde ficarão os
resíduos de madeira, com ca-
pacidade total de armazenamen-
to de 2 toneladas. Além disso,
há três urnas instaladas para o
descarte de pilhas e baterias,
notebooks, tablets e celulares.

O material descartado será

entregue a cooperativas parcei-
ras e ao sistema de logística re-
versa das empresas fabricantes
dos produtos.  Todo o conteú-
do recebe tratamento ambien-
talmente sustentável.

O telefone da unidade é o
(11) 4205-3042.

Combatendo o
descarte irregular

Com a instalação do novo Eco
Ponto, a Prefeitura irá endure-
cer a fiscalização de descarte
irregular de resíduos sólidos.

Para denunciar, basta ligar
no (11) 4143-7600 (ramal 1129)
e falar com o Setor de Fiscali-
zação de Posturas da Secreta-
ria de Habitação e Desenvolvi-
mento Urbano.

Em 2017, a multa para
quem é flagrando praticando a
irregularidade passou de R$
5.580,00 para R$ 14.880,00.

Para evitar contratempos,
também é possível agendar o
Cata-Bagulho, serviço que da
administração municipal que
retira entulhos e outros materi-
ais na sua casa com dia e hora
marcada.

Os telefones para agenda-
mento são o (11) 4205-4347 e
o (1) 4205-4345.“Contamos com a consciência da população para levar o material inservível

ao Eco Ponto", disse o prefeito Igor Soares.

Eco Ponto facilita descarte de materiais e mantém cidade mais limpa

Foto: Willian Leite / Ex-Libris PMI



Advogado - Líder Comunitário,
ex-presidente da Associação
União de Amigos do Km 26,5 - Cotia

Dr. Bortolotti
Em Destaque

Por
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Na manhã de sexta-feira (22/
02), a Prefeitura de Cotia am-
pliou o apoio à Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais
(APAE) de Cotia com a entrega
de uma van 0km para transpor-
te dos atendidos no local. O
transporte foi viabilizado pela
Secretaria de Desenvolvimento
Social, a título de concessão. A
entrega foi feita pessoalmente
pelo prefeito Rogério Franco ao
presidente da APAE, Paulo Ge-
neroso.

Com a entrega da van, a
Prefeitura de Cotia ratifica o seu
apoio e compromisso com a
APAE e com as pessoas atendi-
das no local, bem como com
seus familiares. A titular de De-
senvolvimento Social, Mara
Franco, e o Secretário de Go-
verno, José Lopes, também es-
tiveram na entrega.

“Atualmente, a Prefeitura
doa uma cota de até 700 litros
de combustível por mês para a
APAE abastecer a sua frota.
Essa cota era de 500 litros e
conseguimos chegar a 700, em
2018. Com planejamento e ges-

Administração municipal já colabora com a entidade com o repasse mensal
de uma cota de 700 litros de combustível para abastecimento da frota

tão vamos conseguindo ajudar
quem realmente precisa e mi-
nimizamos os transtornos de
deslocamento das pessoas aten-
didas pela APAE”, disse o pre-
feito.

O presidente da APAE,
Paulo Generoso, agradeceu
o apoio da Prefeitura e disse
que o veículo vai reforçar o
transporte dos atendidos.
“Atendemos cerca de 310
pessoas e este veículo será
utilizado para o transporte de
60 pessoas por semana. Obri-
gado à Prefeitura”, disse
Paulo Generoso.

 Fotos: Vagner Santos

Com planejamento e gestão vamos conseguindo
ajudar quem realmente precisa e minimizamos
os transtornos de deslocamento das pessoas
atendidas pela APAE”, disse o prefeito.

Prefeitura amplia apoio à APAE
com a entrega de uma van 0km
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Como estamos prestes a dar
abertura à folia do carnaval, eu
não poderia deixar de passar al-
gumas orientações importantes
para você que vai curtir o car-
naval, que vai viajar passear ou
até você que vai tirar alguns dias
para descansar.

O importante é aproveitar da
melhor maneira possível, sem-
pre visando sua saúde e bem-
estar.

 Vamos às dicas:

Beba bastante Água
É fundamental se manter hi-

dratado, tenha sempre em mãos
uma garrafinha de água, princi-
palmente neste calor.

A hidratação faz com que o
seu organismo trabalhe melhor
e ainda promove uma série de
benefícios. Uma boa hidratação
evitará mal-estar, dores de ca-
beça ou quaisquer sensações
desagradáveis durante a folia.

ÁGUA é a melhor opção
para hidratar, não a troque por
bebidas alcoólicas, bebidas ado-
çadas ou industrializadas.

Dicas de Saúde para cair na
Folia com Responsabilidade!

Alimente-se bem, de for-
ma estratégica e inteligente.

É no momento das festas
que cometemos o “pecado”
de sair da alimentação cor-
reta. Colocamos nosso obje-
tivo todo a perder e até mes-
mo nossa saúde.

Opte sempre pelos alimen-
tos adequados. Mesmo em res-
taurantes, bares e lanchonetes
dê atenção especial a sua ali-
mentação.

Evite bebidas
alcoólicas e energéticos

Isso mesmo, além das dicas
sobre alimentação, saúde e
bem-estar, estamos aqui para
lhe alertar de problemas bem
comuns nesta época festiva de
carnaval.

É o sexo desprotegido que,
além de gravidez indesejada,
pode acarretar no aparecimen-
to de inúmeras doenças sexual-
mente transmissíveis, a AIDS
como por exemplo, deixando
uma lembrança ruim do carna-
val. Então já sabe né? Sexo,
somente com camisinha.

Sexo tem que ser seguro!

Foto: Fábio Mendonça (Jornal A Cidade)

contudo, deve ser evitada ao
máximo, pois sabemos que ela
é repleta de carboidratos sim-
ples que elevam a sua glicemia
e engorda.

As bebidas energéticas po-
dem lhe dar maior energia, po-
rém são cheias de açúcares, o
que também inflamam o seu
organismo e trazem uma série
de malefícios.

A cerveja é uma das bebidas
favoritas durante o carnaval,

• Beba moderadamente e esteja sempre ciente das
consequências.
• Tenha cuidado a comprar bebidas no evento, certifique se a
embalagem está realmente lacrada.
• Evite comentar em público o local em que reside ou está
hospedado.
• Use preservativos. Divirta-se, mas sempre com segurança.
• Antes de sair de casa, se alimente bem. Dê preferência para
comidas leves.
• É importante pensar muito bem sobre o grupo de pessoas
que irão pular carnaval com você. Eles são realmente confiáveis?
• Em caso de qualquer acontecimento de violência, roubo ou
perda, não haja sozinho(a), procure a ajuda policial do evento
ou ligue para os números de emergência. Caso não saiba de
cor, clique aqui e veja no post anterior, algum destes números.

• Use as dicas com consciência e tenha ótimos dias de folia,
com muitas risadas e muita segurança.

Dicas de segurança
para o carnaval


