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Em Sessão Extraordinária,
realizada nessa quinta-feira (28),
foram aprovados os Projetos de
Lei n° 2.483/2019 e 2.479/
2019, que concedem reajuste
salarial de 4% aos servidores da
Prefeitura e da Câmara Muni-
cipal de Carapicuíba. O texto já
garante o reajuste para o salário
referente ao mês de fevereiro,
depositado nesta sexta-feira (1).

Servidores da Prefeitura e
da Câmara de Carapicuíba
recebem reajuste salarial

Projetos de Lei foram
aprovados durante Sessão

Extraordinária na
quinta-feira (28/02)

Além dos 4%, a
Prefeitura também
está prorrogando,
até fevereiro de
2020, o abono
mensal de R$ 180
aos servidores cuja
remuneração men-
sal não seja superi-
or a R$ 3.200.  O
valor da Cesta Bá-
sica também está
sendo reajustado
para R$ 124,80
pela Administração

Municipal.
Acompanhando a Prefeitu-

ra, a Câmara Municipal, sob a
presidência do vereador Guto
Carapicuíba (PV), também está
concedendo o mesmo reajuste
aos seus servidores. Por meio
do Projeto de Resolução n° 139/
2019, a Casa passa ainda a con-
ceder um Auxílio Alimentação
de R$ 644.

Sessão Extraordinária serviu para aprovar os rea-
justes salariais dos servidores públicos municipais

Fotolegenda: Divulgação / CMC

A Fundação Procon-SP, vin-
culada à Secretaria da Justiça e
Cidadania, vai intimar a empre-
sa Cacau Show a prestar escla-
recimentos sobre a publicidade
do sorvete sabor Smirnoff Ice,
que contém bebida alcoólica em
sua composição.

Para o Procon-SP, algumas
peças publicitárias veiculadas
pela empresa são capazes de
incitar o menor de idade ao in-
teresse precoce pelo consumo
de bebida alcoólica.

De acordo com o Código de
Defesa do Consumidor, “É abu-
siva, dentre outras a publicida-
de discriminatória de qualquer
natureza, a que incite à violên-
cia, explore o medo ou a supers-
tição, se aproveite da deficiên-
cia de julgamento e experiência

Procon-SP vai intimar Cacau Show

da criança, desrespeita valores
ambientais, ou que seja capaz
de induzir o consumidor a se
comportar de forma prejudicial
ou perigosa à sua saúde ou se-
gurança”.

Considerando que o sorvete

 Fundação quer explicações sobre a publicidade do sorvete Smirnoff Ice

é um alimento
que usualmente
é voltado tam-
bém para o pú-
blico infantil,
sem restrições
de caráter legal,
pedagógico ou
de saúde públi-
ca, a Fundação
entende que é
seu dever inter-
vir na questão,
visando proteger
e defender os in-

teresses dos consumidores.
A depender dos esclareci-

mentos prestados pela Cacau
Show, poderá ser imposta
multa em razão da prática.

Fonte: Assessoria de Imprensa Fundação Procon-SP

O Hospital Geral de Cara-
picuíba esclarece que não está
com nenhum tipo de proces-
so seletivo aberto para con-
tratação de funcionários e nem
captando currículos profissi-
onais.

 Desde o início da sema-
na, está sendo divulgada a fal-

HGC esclarece falsas ofertas de emprego

sa informação de uma possível
seleção de novos colaboradores.
O que houve, na verdade, foi
um compartilhamento, por meio
de redes sociais, do quadro de
funcionários e salários que cons-
ta no Portal da Transparência
disponível no site da instituição.
Fato que acabou gerando infor-

mação que não é verdadeira.
 A direção do HGC infor-

ma que quando houver algum
tipo de processo seletivo, fará
ampla divulgação nos meios
oficiais.

 Fonte: Assessoria de Imprensa –
Hospital Geral de Carapicuíba
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O mês de março é supe-
respecial para Barueri, a ci-
dade comemora 70 anos de
emancipação e a data será
celebrada durante todo o
mês com muita atividade
para toda a família. No
próximo dia 10 (domin-
go), o renomado cantor e
composi tor  Oswaldo
Montenegro brindará o
público com o show gra-
tuito “O Azul e o Tempo”,
no Parque Municipal Dom
José, às 11h.

 Nesse novo espetáculo,
as canções de Oswaldo
Montenegro vêm embaladas
em melodias  mágicas .
Duas guitarras elegantes e
suaves se juntam a tecla-
dos e flautas, tecendo uma
ambiência espacial nas bar-
rocas canções do Menestrel.

 As harmonias que en-

Oswaldo Montenegro faz show no
Parque Municipal em comemoração
aos 70 anos de Barueri

volvem as letras contempo-
râneas desse compositor, que
exerce com alegria a habili-
dade de mudar o tempo todo,
mantêm o estilo e a essência
que o consagraram.

 As composições mais re-
centes se misturam a canções
que se tornaram clássicas e
estão, definitivamente, gra-
vadas na alma do público,
que se renova e se multipli-
ca nos quarenta anos de car-
reira.

 Montenegro é um exímio
instrumentista cercado por
músicos de gabarito como
Alexandre Meu Rei, na gui-
tarra, Yan Montenegro, no
piano, e Madalena Salles, na
flauta.

 O Parque Municipal
Dom José fica na rua Ânge-
la Mirella, 500, Vila Porto.
A entrada é grátis.

 Confira a programação desta semana
para o Aniversário de Barueri:

08/03 - 18h: Música na CPTM (Estação Barueri) –
Grupo de forró, com professores da Secretaria de Cul-
tura e Turismo

09/03 – 19h30: Exposição “Aldeamento”, na Biblio-
teca Luiz Fernandes (Aldeia de Barueri)

10/03 – 11h: Cultua no Parque Especial de Aniversá-
rio, com show de Oswaldo Montenegro

 Nesse novo espetáculo, as canções de
Oswaldo Montenegro vêm embaladas
em melodias mágicas

O calor intenso e o alto vo-
lume de chuvas têm deixado
os profissionais de saúde mui-
to preocupados. O quadro é
perigosamente favorável ao
aumento significativo de cria-
douros do Aedes aegypti, mos-
quito transmissor de doenças
como dengue, Zika, Chikun-
gunya e febre amarela.

 Como a colaboração de
todos é fundamental, espe-
cialmente por parte da po-
pulação, já que 80% dos fo-
cos estão dentro das resi-
dências, a Prefeitura de Ba-
rueri está convidando seus
moradores a serem voluntá-
rios na luta contra a dengue
junto a suas comunidades.

 Os interessados devem
procurar a Unidade Básica de
Saúde (UBS) mais próxima

Prefeitura de Barueri convoca cidadãos a
serem voluntários na luta contra a dengue

nha da dengue. Precisamos de
todos os senhores, todas as se-
nhoras. Seria até importante
que cada rua da nossa cidade

ele é muito pequeno para ga-
nhar de nós. Eu conto com vo-
cês”, conclamou Furlan.

 Nos dias 26 e 27, a Secre-
taria de Saúde de Barueri reu-
niu todas as unidades da rede de
saúde para divulgar o projeto
e pedir que o convite seja plena-
mente distribuído à população.

 “A gente precisa de pesso-
as que interajam com a sua co-
munidade, com seus grupos”,
ressaltou a coordenadora da
Vigilância em Saúde, Rosana
Ambrogini. Ela explicou que
a abordagem é pacífica e
amistosa e que esses volun-
tários serão multiplicadores
das orientações dadas pelos
órgãos de saúde para elimina-
ção de focos: a melhor manei-
ra de controlar a ação do mos-
quito, que pode até ser mortal.

Cidadãos voluntários fortalecerão luta contra a dengue na cidade

Foto: Fernando Foca / Secom

e preencher uma inscrição,
onde informarão nome com-
pleto, telefone e endereço. A
esses voluntários serão dadas
todas as orientações necessári-
as e entregues materiais infor-
mativos para uma abordagem
eficaz. A ideia é que cada vo-
luntário fiscalize a rua onde
mora e dialogue com vizinhos
e conhecidos sobre a importân-
cia da ajuda de todos na elimi-
nação de possíveis criadouros
do mosquito dentro de suas ca-
sas e arredores.

Convite formal
No dia 26 de fevereiro, o

prefeito de Barueri, Rubens
Furlan, fez um apelo em suas
redes sociais para que todos
entrem nessa luta. “Estamos
aqui para intensificar a campa-

fizesse uma equipe responsável
para eliminar tudo que possa ser
criadouro de dengue. Vamos
vencer o mosquito da dengue,
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Entrega Rápida!
Rua Jupiter, 338 - Vila Eunice - Jandira

AQUI É A LINGUA DO “P”
Pensou, Pediu, Pizza, Pastel e Porção

Rua Jupiter, 59 - Vila Eunice - Jandira

Prefeito Paulo Barufi entrega
UPA 24h, nova unidade será
inaugurada em 9 de março

A Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) 24h de
Jandira será inaugurada no
próximo dia 9 de março, às
10h da manhã.

Entregue à cidade, pelo
Ministério da Saúde, em
2011, as obras se inicia-
ram e deveriam ser con-
cluídas em um ano, mas se
mantiveram paralisadas
por governos anteriores.

“O nosso dever é cum-
prir os compromissos com
o povo, e com a inaugura-

ção a Unidade de Pronto
Atendimento Jandira avan-
ça  na saúde”, afirma o Pre-
feito Paulo Barufi, que não
mediu esforços para essa
importante conquista na área
de saúde.

A nova UPA funcionará a
partir de março e irá reali-
zar cerca de 250 atendimen-
tos por dia, prestando servi-
ço emergencial e especi-
alizado. Manter a base de
auxílio à emergência é uma
responsabilidade e assim

como o Bom Prato e as di-
versas obras entregues nes-
ses dois anos, essa inaugu-
ração representa um avanço
em relação ao trabalho sério
que estamos fazendo. A UPA
resulta de convênio entre a
Prefeitura e o Ministério da
Saúde, e  terá  1.085 metros
quadrados

O prédio está equipado com
os mais preparados aparelhos
e profissionais competentes,
que estarão à disposição dos
pacientes, para tratar com aten-
ção cada caso específico.
Agora as crianças da cidade
terão pediatra 24h todos os
dias à disposição.

O pronto atendimento  irá
proporcionar principalmen-
te assistência a pacientes de
pequenas e médias emergên-
cias. Me sinto extremamente
orgulhoso, porque a nossa
cidade sempre mereceu uma
base pública de saúde, bem
planejado e que atenda de
verdade a urgência. Com
ações como essa faremos de
Jandira um lugar que avança
e que todos os moradores
podem conta

O Prefeito Paulo Barufi, afirmou que não mediu esforços para essa impor-
tante conquista na área de saúde de Jandira
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Evento de 21 horas prome-
te transformar a vida de pesso-
as com metodologia de alto im-
pacto para geração de mudan-
ças e prosperidade.

Iniciativa inédita na região
está causando muita curiosida-
de e procura das pessoas. A ex-
pectativa é de que dezenas de
participantes se inscrevam no
primeiro evento de imersão para
desenvolvimento pessoal e au-
tocontrole realizado em Alpha-
ville. O evento acontece nos dias
23 e 24 de março e será con-
duzido pelo Professor e pa-
lestrante Max Santana, com
a participação especial do
palestrante Geraldo Rufino,
um dos maiores palestrantes
do Brasil e autor de livros
consagrados, como “O cata-
dor de Sonhos” e “O poder da
positividade”.

Segundo a organização, esse
tipo de evento provoca muitas
mudanças comportamentais
nos participantes por ser de-
senvolvido em 21 horas de
programação, abordando te-
mas como inteligência emo-
cional, quebra de barreiras
limitantes, autoconhecimen-
to, melhoria nas relações
profissionais e familiares,
alta performance, gestão fi-
nanceira e novas oportunida-
des de ganhos. O evento co-

MUDANÇA DE VIDA É O TEMA DO MAIOR EVENTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL
DA REGIÃO, QUE ACONTECE NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO EM ALPHAVILLE

meça no dia 23 às 8h da ma-
nhã e vai até às 21h, reco-
meçando no dia 24 às 9h e
terminando às 21h. Para par-
ticipar é necessário ter mais
de 18 anos ou estar acompa-
nhado dos pais.

Para o fundador do pro-
jeto, a ideia é tornar aces-
sível ao maior número de
pessoas possíveis esse tipo
de evento, praticando um
preço que caiba no bolso
e seja um investimento no
desenvolv imento pessoal,
principalmente porque a maio-
ria dos eventos desse tipo que

Increva-se: Os interessados em participar do evento podem
obter mais informações e se inscrever pelo site

www.icon21.com.br
As vagas são limitadas e as inscrições

vão até o dia 20 de março.

são realizados no Brasil são
muito caros e impossibili-
ta que mais pessoas sejam
impactadas.  Além disso,
normalmente os métodos
usados  causam impac to ,
m a s  n ã o  a p r e s e n t a m
oportunidades para que o
participan te  possa  con ti-
nuar a se desenvolver de
fato e atingir mudanças re-
ais em sua vida. A meto-
dologia ICON21 permite
continuidade e desenvolvi-
mento sustentável, como ne-
nhum outro no mercado,
conclui Max Santana.

EVENTO

“Queremos transformar a
vida das pessoas e dar a elas
uma nova perspectiva sobre
seus resultados, pois todos nós
nascemos para ter sucesso em
várias áreas da vida. A ques-
tão é que os caminhos exis-
tem, mas ninguém nos en-
sina isso na escola e mui-
to menos em casa. Fo-
mos ensinados e pro-
gramados para sermos
iguais e medianos,
quando na verdade nosso
potencial é muito maior
para viver uma vida diferente
e extraordinária”, explica
Max Santana – Idealizador
da metodologia.

Santana de Parnaíba é mais
uma vez a cidade mais segura
da Região Metropolitana

De acordo com o último le-
vantamento divulgado pela Se-
cretaria de Segurança Pública
do Estado, pelo 6º ano conse-
cutivo, Santana de Parnaíba
aparece na primeira coloca-
ção como a cidade mais se-
gura da região metropolitana

de São Paulo, que é composta
por 25 municípios, incluindo a
capital paulista.

O ranking, que faz um
comparativo entre os me-
ses de janeiro de 2018 a
janeiro de 2019, mostrou

que no período, a cidade
não teve registrado casos
de homicídio doloso e la-
t roc ín io ,  enquan to  que ,
nos casos de roubos de ve-
ículos e furtos, houve redu-
ção de até 50%.

Essa colocação deve-se
aos investimentos realizados
pela prefeitura, que envolve
a instalação de câmeras de
monitoramento, que contam
com o sistema Detecta, reno-
vação da frota de viaturas,

novos equipamentos, além
dos cursos de aperfeiçoa-
mento realizados periodica-
mente pela Guarda Munici-
pal, que garantem a seguran-
ça dos moradores e mantém
os indicadores positivos.

Essa colocação deve-se aos investimentos
realizados pela prefeitura
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A Prefeitura de Itapevi pro-
move, entre os dias 18 e 22 de
março, a segunda edição da Se-
mana Municipal da Água. A ini-
ciativa tem como objetivo cons-
cientizar a população sobre a
preservação de córregos e rios,
o uso racional da água e a pro-
teção ao meio ambiente.

As atividades têm início na
segunda-feira (18), com uma
visita à Estação de Tratamento
de Água (ATA) do Morro Gran-
de, em Cotia. Participam desta
ação alunos do 5º ano dos CE-
MEBs Tarsila do Amaral e Flo-
restan Fernandes, que irão co-
nhecer o sistema composto pelo
reservatório Barragem da Gra-
ça, e pelo reservatório Pedro
Beicht que é alimentado pelos
Rios Capivari e Cotia.

Na terça (19), nestas duas
escolas acontece a gincana Lim-

Para conscientizar população, Prefeitura
promove Semana da Água em Itapevi
Atividades, que incluem oficina de captação de água, acontecem entre os dias 18 e 22 de março

pando o Rio, também com os
alunos dos 5º anos. O objetivo
desta atividade é simular um rio
poluído, utilizando material des-
cartável. O rio será limpo pelos
alunos que colocarão os mate-
riais nos coletores adequados à
coleta seletiva.

Na quarta (20), quem parti-
cipa das atividades são os fun-
cionários das equipes de manu-
tenção da Prefeitura, que farão
o curso Pesquisa de Vazamen-
to de Água, no auditório da Se-
cretaria de Educação. O curso
vai capacitar a equipe de ma-
nutenção e serviços da Prefei-
tura de Itapevi, por meio de téc-
nicas simples e objetivas de co-
nhecimentos quanto à descober-
ta de vazamentos nas instala-
ções hidráulicas dos prédios ge-
renciados pela administração
pública, para permitir serviços

equipe Gestão Ambiental - que
aborda com fantoches e elemen-
tos interativos as fases do ciclo
da água e sua importância para
as formas de vida.

Para encerrar a semana, na
sexta-feira (22), acontece a
Oficina de Captação de Água
de Chuva, evento aberto ao
público em geral que aconte-
ce em dois horários no Eco-
ponto Rosemary (Rua Licí-
nio Adelino da Costa, 151).
Interessados em participar da
oficina, de manhã, das 9h às
11h30 podem se inscrever aqui.
Quem quiser participar à tarde,
das 14h às 16h30, pode se ins-
crever aqui.

A oficina visa capacitar e in-
centivar a população na implan-
tação de sistemas de captação
e aproveitamento de águas plu-
viais em residências.

de manutenção eficiente, evitan-
do o desperdício econômico e
do recurso natural.

Já na quinta-feira (21), os
alunos da pré-escola dos CE-

MEBs Carlos Alberto Ferreira
Braga e Profª Cristel Ruth Roch
participam da contação de his-
tória O Garoto e os Segredos
da Floresta - uma criação da

Fotos: Rogério Valente/ExLibris/PMI

Atividades realizadas na Primeira Semana Municipal da Água, em 2018

USO RACIONAL DA ÁGUA

CÂMARA DE BARUERI

Câmara conquista recertificação de responsabilidade social
Selo SA8000 confirma compromisso da Casa com a qualidade na gestão de funcionários e atendimento à população

Foto: Divulgação/CMB

A Câmara Municipal de Ba-
rueri foi recertificada em con-
formidade a norma SA8000,
um conjunto internacional de
regras que aprimora as condi-
ções de ambiente e relações de
trabalho da instituição com ser-
vidores, colaboradores, forne-
cedores, clientes e comunidade.

Com a renovação da chan-
cela, a organização mantém seu
compromisso de responsabilida-
de social perante seus servido-
res e a sociedade, como asse-
gurar liberdade de associação e
direito a negociação coletiva
junto a sindicatos, condenar
toda e qualquer forma de dis-
criminação e não aplicar critéri-
os discriminatórios em proces-
sos de seleção.

Outro ponto previsto na nor-
ma é a atenção aos requisitos
legais referentes a remuneração,
jornada diária e às práticas dis-
ciplinares no ambiente de tra-

balho.
Seguindo a orientação da

SA8000, temas que melhoram
a qualidade de vida e das con-
dições de trabalho são prioriza-
dos, pois são através dessas re-
lações que há o desenvolvimen-
to da instituição para servir à
comunidade.

Desde 2005, a Câmara Mu-
nicipal de Barueri declara seu
compromisso de cumprir com
todas as disposições legais nas
relações e ambiente de traba-
lho. A certificação SA8000 é
concedida por uma empresa
contratada para fazer a audito-

ria que verifica o sistema ge-
rencial dentro da estrutura or-
ganizacional e a adequação aos
requisitos da norma.

“A conquista da recertifica-
ção é fruto do empenho e do
trabalho coletivo dos nossos
servidores. Graças a eles pode-
mos manter a qualidade do ser-
viço prestado pela Casa à soci-
edade e o rigor no cumprimen-
to integral da norma SA8000”,
ressaltou o presidente da Câma-
ra, vereador Fabião (PC do B).

Compromisso
Além de definir normas de

trabalho em todo o mundo, a
SA8000 também aborda ques-
tões como o trabalho escravo e
infantil, saúde e segurança do
trabalho. A norma está ligada
ainda a acordos internacionais,
incluindo as convenções da Or-
ganização Internacional do Tra-
balho, a Declaração Universal

dos Direitos Humanos e a Con-
venção das Nações Unidas so-
bre os Direitos da Criança.

O selo, criado em 1989 pela
SAI (Social Accountability In-
ternational), afiliada ao Conse-
lho de Prioridades Econômicas,
é visto como o padrão indepen-
dente de locais de trabalho mais
reconhecido do mundo.

A melhor divulgação
para o seu produto

ou serviço na região

Whats: 9 9800-2000



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

Dr. Bortolotti
Em Destaque

Por
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Nos últimos dias, o prefeito
Rogério Franco se reuniu com
grupos de moradores de dois
bairros para anunciar a chega-
da do programa Asfalto Novo.
As ruas que serão contempla-
das pelo programa são Betel, no
bairro Água Espraiada, e João
Neres de Souza, no bairro Jar-
dim Belizário. Durante o encon-
tro com os moradores, o pre-
feito reafirmou o seu compro-
misso em melhorar os acessos
e a qualidade de vida da popu-
lação que mais precisa de in-
vestimentos públicos.

O primeiro bairro visitado
pelo prefeito foi o Água Esprai-
ada, na sexta-feira (22/02). No
dia seguinte, as máquinas, ca-
minhões e equipamentos da Se-
cretaria de Obras e Serviços
Urbanos já estavam na rua Be-
tel dando início ao trabalho de
pavimentação da rua. “Esse é
o nosso jeito de trabalhar, com
seriedade e determinação para
melhorar a vida de todos”, dis-
se o prefeito. “Estive lá com os
moradores e vi o quanto a falta
de infraestrutura estava incomo-
dando as famílias”, completou.
A Secretaria de Obras e Servi-
ços Urbanos fez o patrolamen-
to da rua Betel, colocação de
pedras, compactação com rolo

“Programa Asfalto Novo”

beneficia mais bairros de Cotia
 As ruas Betel, travessa da Estrada Água Espraiada, e João Neres,
no bairro Jardim Belizário, estão entre as contempladas

Fotos: Vagner Santos

compressor e a pavimentação asfáltica.
Já na quarta-feira (27/02), o prefeito

se reuniu com moradores do Jardim Beli-
zário e também anunciou a chegada do
programa Asfalto Novo à rua João Neres
de Souza. “O Jardim Belizário é um dos
mais antigos de Cotia e merece este cui-
dado do poder público, como todos os
outros. Já autorizamos o asfalto, a implan-
tação de iluminação moderna, operação
tapa-buraco em todo o bairro e a revitali-
zação da sede da Associação Amigos de
Bairro”, disse o prefeito Rogério Franco.

Por meio do Asfalto Novo a Prefeitu-
ra de Cotia está mudando a realidade
de diversas ruas e avenidas, levando
infraestrutura, qualidade de vida e me-
lhoria nos acessos aos bairros.

O primeiro bairro visitado pelo prefeito
Rogério Franco foi o Água Espraiada.
No dia seguinte, as máquinas, caminhões
e equipamentos da Secretaria de Obras e
Serviços Urbanos já estavam na rua Betel
dando início ao trabalho de pavimentação
da rua
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