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Para manter o benefício, as famílias
devem preencher o Cartão até o dia 1°

de junho

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio
da Secretaria de Assistência Social e
Cidadania realiza mutirões aos sábados,
para que as famílias beneficiárias do
programa Bolsa Família preencham o
Cartão de Monitoramento. A iniciativa
acontece em Unidades Básicas de Saú-
de (UBS) nos dias 11, 18, 25 e 1° de
junho, no período das 8 às 13 horas.

O Cartão de Monitoramento auxilia o
Governo Federal no acompanhamento das
condições de saúde dos beneficiários. Para
manter o direito ao programa, as famílias
com mulheres de 14 a 44 anos e/ou crian-
ças de até 6 anos precisam ser medidas e
pesadas, além da verificar a carteira de va-
cina na UBS.

Além dos mutirões aos sábados, as fa-
mílias tem a opção de retirar o Cartão de
Monitoramento nos Centros de Referên-

Prefeitura de Carapicuíba
realiza mutirões aos sábados
para Cartão de Monitoramento
do Bolsa Família

cia de Assistência Social (Cras) e levá-lo
para preenchimento na UBS mais próxima
da residência. Para os beneficiários que
forem nos mutirões aos sábados, não é ne-
cessário retirar o Cartão previamente nos
Cras, o documento já estará na UBS.

Não se esqueça de levar o Cartão do
SUS, RG, Carteira de Vacinação e Cartão
do Bolsa Família. Para mais informações,
ligue 4185-3772.

Vereador Flavinho Ampermag
lembrou que outras ruas do bairro

já foram beneficiadas com a
canalização

Uma Indicação apresentada duran-
te a 14ª Sessão Ordinária da Câmara
de Carapicuíba, realizada na terça-fei-
ra (7), solicita que as obras de canali-
zação do córrego do Jardim Amper-
mag iniciem agora uma nova etapa,
contemplando o trecho entre as Ruas
Luís Vaz de Camões e Autazes. A Indi-
cação, de autoria do vereador Flavinho
Ampermag (Patriota), segue agora
para as mãos do prefeito Marcos Ne-
ves (PV).

Indicação do Vereador Flavinho Ampermag
solicita continuidade de canalização

 de córrego em Carapicuíba

PREFEITO RUBENS FURLAN
REAFIRMA NO JD. MARIA HELENA
QUE BARUERI TERÁ A MELHOR
SAÚDE DO BRASIL

A equipe Jornal A CIDADE esteve
presente na reinauguração da UBS do
Jardim Maria Helena, no dia 30/04/
2019, presentes o prefeito Rubens
Furlan, o vice-prefeito e secretário de
obras Cláudio Piteri, a deputada fede-
ral Bruna Furlan, os Secretários mu-
nicipais Vinholi, Magoo, Thazio Go-
miero, Dra. Regina, Dra. Giani e ou-
tros, o presidente da Câmara Munici-
pal de Barueri Fabião Rhormens, os
vereadores Barrão, Neto Amorim, Ro-
drigo Rodrigues, Luizinho do Camar-
go, Reinado Campos, Sérgio Baganha
(do bairro Maria Helena), Alan Miran-
da e outros, os moradores do bairro vie-
ram aplaudir e agradecer ao grande gestor
Rubens Furlan.

Em seu discurso Rubens Furlan asse-
gurou que em 6 meses Barueri terá a me-
lhor saúde do Brasil.

O prefeito Furlan disse ter atendido a
reivindicação dos moradores do Jardim
Maria Helena, apresentada pelo vereador
Sérgio Baganha, e que estava muito feliz
por estar ali no bairro Maria Helena junto
com o povo.

Foto: Divulgação / CMC
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 Nesse novo espetáculo, as canções de Oswaldo Montenegro vêm embaladas

A cantora e futura mamãe Lu-
iza Possi faz show especial no
Cultura no Parque deste domin-
go, dia 12, em homenagem ao Dia
das Mães. O show começa às 11h
no Parque Municipal Dom José.

 Dona de uma voz marcante,
Luiza Possi, filha da cantora
Zizi Possi, afirmou que está
vivendo um momento muito
abençoado, nos dias que ante-
cedem o nascimento do seu
primeiro filho.

 Luiza vai interpretar seus
grandes sucessos em homena-
gem a todas as mães da cida-
de, além de uma homenagem à
sua própria mãe.  Na noite an-
terior à apresentação em Ba-
rueri, Luiza vai estrear com a
mãe o show “Zizi & Luiza Pos-
si”, na casa de shows Tom Bra-
sil, em São Paulo.

 “Esse encontro com a Zizi
no palco tem muito a ver com
a minha gravidez. Me deu mui-
ta vontade de fazer uma reve-

Luiza Possi faz show em

homenagem às mães

neste domingo em Barueri

Foto: Divulgação

rência à minha maior referên-
cia, que é a minha mãe. E o Dia
das Mães era a data perfeita
para isso”, revelou.

 Luiza Possi gravou seu pri-
meiro disco em 2001, "Eu Sou
Assim", que contou com o suces-
so da faixa-título, tema da novela
“Mulheres Apaixonadas”, da
Rede Globo, e com "Dias Iguais",
que entraram para as principais
paradas musicais do país.

 Sobre os projetos da can-
tora, ela disse que, além da tur-
nê com a mãe, está dando se-
quência  ao show “Piano e
Voz”. “Estou no estúdio gra-
vando meu novo álbum. Foram
três anos até o lançamento de
inéditas. Nesse período fiz ‘Di-
vas’, ‘Show dos Famosos’, ‘Tribu-
to a Michael Jackson’, mas real-
mente faltava a música que cha-
masse meu coração: ‘Desejo Pre-
ferido’ foi a música que eu ouvi
depois de três anos e me apaixo-
nei”, contou.

Em sua sexta edição, o Mo-
vimento Maio Amarelo apre-
senta o tema “No trânsito, o
sentido é a vida”, envolvendo
diretamente a sociedade em re-
flexões sobre uma nova forma
de encarar a mobilidade urba-
na, estimulando condutores,
pedestres e passageiros a op-
tarem por um trânsito mais se-
guro.

Durante todo o mês de
maio, a proposta é chamar a
atenção da sociedade para o
alto índice de mortes e feridos
no trânsito em todo o mundo.
Em Barueri, o Demutran, ór-
gão vinculado à Secretaria de
Segurança e Mobilidade Urba-
na, coordena uma série de
ações sobre o assunto.

“A intenção é colocar em
pauta o tema segurança viária
e mobilizar toda a sociedade,
envolvendo os mais diversos
segmentos: órgãos de gover-
nos, empresas, entidades de
classe, associações, federações
e sociedade civil organizada
para, fugindo das falácias coti-
dianas e costumeiras, efetiva-
mente discutir o tema, engajar-
se em ações e propagar o co-
nhecimento, abordando toda a
amplitude que a questão do
trânsito exige nas mais diferen-
tes esferas”, explica o diretor
do Núcleo de Educação para o
Trânsito, Jaime Matos.

Neste ano, Barueri promo-
ve uma parceria inédita entre a
Secretaria de Segurança e Mo-
bilidade Urbana e as empresas
prestadoras do serviço público
de transporte coletivo, com o
envelopamento de veículos na
cor amarela e o laço correspon-
dente ao movimento. Os ôni-
bus transitarão durante todo o

Movimento Maio Amarelo

2019 apresenta reflexão

sobre a mobilidade urbana

mês de maio nas linhas muni-
cipais.

Peças publicitárias com o
tema foram distribuídas em
pontos estratégicos da cidade,
com alertas sobre as três prin-
cipais causas de acidentes de
trânsito no mundo: excesso de
velocidade, consumo de bebi-
da alcoólica na direção de veí-
culo e a utilização e manuseio
de telefone celular enquanto
dirige.

Palestras preventivas tam-
bém estão na agenda. Os alu-
nos do Ensino Fundamental de
cinco escolas da cidade rece-
berão diversas atividades pe-
dagógicas em alusão ao Maio
Amarelo.  O Demutran tam-
bém passará por diversas em-
presas instaladas no município,
como C&A, Bosh e America-
nas, para ministrar palestras
relacionadas à segurança viá-
ria e adesão ao movimento.

Por que Maio?
A ONU decretou a Década

de Ação para Segurança no
Trânsito no dia 11 de maio
2011, tornando o mês uma re-
ferência mundial para balan-
ço das ações realizadas em
todos os países. O amarelo
simboliza atenção e também a
sinalização e advertência no
trânsito.

A Prefeitura de Barueri, por
meio da Secretaria Indústria, Co-
mércio e Trabalho (SICT), está
trazendo novas oportunidades para
quem ainda não fez o curso gra-
tuito de informática nas modali-
dades básica e intermediária. Mas
atenção: as vagas são limitadas e
nesta edição serão 30 ao todo,
sendo 20 para a básica e 10 para
intermediária.

As inscrições estarão abertas
nos dias 16 e 17 de maio (quinta
e sexta-feira), das 8h30 às 16h30
no Centro de Qualificação Pro-
fissional da SICT, que fica na Rua
Domingos Crudo, 248, Vila Con-
ceição.

Barueri abre novas vagas para curso gratuito
de informática básica e intermediária

As aulas terão início já na se-
gunda-feira seguinte à inscrição,
no dia 20, e serão ministradas no
Centro de Qualificação. Há duas
opções de horários para cada mo-
dalidade :das 10 às 12h e das 13
às 15h para informática básica; e
das 8 às 10h e das 15 às 17h para
informática intermediária.

 Teste de conhecimentos

Para a informática intermedi-
ária, além de apresentar o certifi-
cado do curso de informática bá-
sica realizado em qualquer insti-
tuição, o candidato também deve-
rá responder um questionário

com 10 perguntas a fim de com-
provar o grau de conhecimento
que possui na área.

Público-alvo

Os cursos de informática
da SICT são destinados a mo-
radores de Barueri  com 16
anos ou mais que estejam cur-
sando ou já tenham concluído
o Ensino Médio. Para a matrí-
cula é preciso estar com o Re-
gistro Municipal (RM) atualiza-
do junto ao Ganha Tempo e apre-
sentar RG, CPF, comprovante de
endereço e histórico ou declara-
ção escolar.
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Prefeito Paulo Barufi e
deputados entregam
três novas ambulâncias

putados Marcio Alvino e An-
dré do Prado, que já prova-
ram no passado recente que
amam, assim como nós a
cidade de Jandira, e mes-
mo antes das eleições já aju-
davam nossa cidade." Falou
o prefeito.

 Ainda segundo ele, a parcei-
ra deles com o vereador Véinho
tem dado um grande resultado"
Quero aqui lembrar do apoio do
nosso vereador Véinho na cons-
trução dessa relação política que
tanto tem ajudado nossa cidade"
revelou ele.

 As três ambulâncias já es-
tão circulando e foram caracte-

 O prefeito Paulo Barufi
(PTB) e os deputados Andre
do Prado e Márcio Alvino, am-
bos do Partido da Republica (
PR), entregaram três novas am-
bulâncias ao sistema de Saúde
de Jandira.

 A entrega aconteceu no úl-
timo dia 03 de maio, no termi-
nal de ônibus central e contou
com a presença dos vereado-
res Josenildo de Freitas (Vei-
nho) e também Wandelei Pato,
e também da secretaria de Saú-
de Elisangela Santos e funcio-
nários da Saúde e população,
que fizeram questão de partici-
par desse momento tão impor-
tante para a cidade.

 Ao comentar a aquisição
para a cidade, o deputado fe-
deral Márcio Alvino, disse que
a parceria com o prefeito Pau-
lo Barufi é importante para o
seu mandato e para a cidade,
que pode contar com um par-
lamentar atuante e parceiro de
Jandira" Eu tenho orgulho de
ser parceiro do prefeito Paulo
Barufi, homem sério e compro-
metido com a cidade"disse o
parlamentar

 Para o também deputado
André do Prado, que atua na
Assembleia Legislativa de
São Paulo, a cidade tem par-
ceiros e mostrou que gosta
de quem trabalha, e a prova
são os votos que ele rece-
beu, e agora as ambulâncias
são apenas o começo da par-
ceira de sucesso com o pre-
feito Paulo Barufi. "Se de-
pender de nós Jandira sem-
pre irá avançar. e na Assem-
bleia conte sempre com a
gente" disse o deputado.

 Para o prefeito Paulo Ba-
rufi, a vinda de tres novas am-
bulâncias irá reforçar todo
sistema de saúde, já que elas
irão ficar a disposição para
deslocamentos nas unida-
des, serviços de ambulatóri-
os etc. " Fico muito feliz por
ter parceiros de como os de-

rizadas, e possuem uma estru-
tura de emergência padrão, que
ajudará aos pacientes que se uti-
lizarem das unidades de Saúde,
em especial a serviço da Uni-
dade de Pronto Atendimento
(UPA-24 horas) que iniciou os
atendimentos em março passa-
do.

 Paulo Barufi disse ainda que
os investimentos na cidade de
Jandira não param, e escolas,
creches já foram entregues, e
em breve, o campo sintético e
pista de corrida serão entregues
a população, além do parque
aquático que está em fase final
de construção.

Segunda edição da
Feira Parnaíba Beauty
recebeu mais de
10 mil visitantes

“A prefeitura está de parabéns pela iniciativa”, comentou o cabelereiro e
apresentador do Esquadrão da moda do SBT, Rodrigo Cintra, que antes
passeou pelo Centro Histórico ao lado do prefeito Elvis Cezar e sua espo-
sa Selma

Foram três dias
de Parnaíba Beau-
ty em Santana de
Parnaíba com a
participação de 60
empresas, público
recorde de 10 mil
pessoas e 06 tone-
ladas de alimentos
arrecadados. Nú-
meros que garanti-
ram o sucesso da
maior feira de bele-
za da Região Me-
tropolitana de São
Paulo.

 O evento orga-
nizado pelo Fundo Social de
Solidariedade tem o objetivo de
fomentar a economia regional
do setor e conectar profissionais,
além de mostrar as novidades
do mercado da beleza. Para a
presidente do Fundo, o resulta-
do mostra que a feira cumpre a
sua proposta “Parnaíba Beauty
já faz parte do calendário ofici-
al da cidade como incentivo do
comércio local e este ano os
participantes como as mar-
cas, Olenka, Mondial e Vita
Derm e os demais, puderam
se conectar de uma forma
mais efetiva e o público do setor
amou”, explica.

 No último dia quem mar-
cou presença foi o cabelereiro
e apresentador do Esquadrão da
moda do SBT, Rodrigo Cin-
tra, ficou quase 4 horas en-
tre dar palestra e tirar fotos
com centenas de pessoas.
Saiu encantado com a feira
“Costumo fazer eventos e ge-
ralmente de terça-feira é va-
zio, aqui não, estou surpre-
so com a quantidade de pes-
soas circulando no evento, a
prefeitura está de parabéns
pela iniciativa”, comentou o
profissional que antes pas-
seou pelo Centro Histórico ao
lado do prefeito Elvis Cezar e
sua esposa Selma.

Ocabelereiro e apresentador do Esquadrão da
moda do SBT, Rodrigo Cintra, ficou quase 4 horas
entre dar palestra e tirar fotos com centenas de
pessoas

CIDADES
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Empresários e comerciantes osas-
quenses participaram, na noite de terça-
feira (7), do primeiro encontro do pro-
jeto “Osasco que Queremos”, na Câ-
mara Municipal de Osasco, e puderam
opinar sobre o pode ser feito para me-
lhorar a vida da população do municí-
pio nos próximos anos.

Redução de impostos, mudanças na
malha viária e no sistema de mobilidade
urbana, assim como investimentos em
turismo de negócios foram os principais
pontos elencados pelos empresários con-
vidados.

O encontro foi organizado pelo Ve-
reador Mário Luiz Guide (PSB), que
presidiu os trabalhos. Também compu-
seram a mesa o Presidente da Associa-
ção Comercial e Empresarial de Osasco
(ACEO), Amir Gomes dos Santos, o pre-
sidente do Sindicato do Comércio Vare-
jista de Osasco e Região, Jorge Kala-
makian, e o Secretário Municipal de In-

Na Câmara, empresários discutem
projeto “Osasco que Queremos”
Lideranças do setor sugerem redução de ISS e ações de estímulo ao turismo de negócios

dústria, Comércio e Abastecimento, Pau-
lo Contim. Ainda estiveram presentes os
vereadores Tinha Di Ferreira (PTB),
Dra. Régia (PDT), a Presidente do Par-
tido Socialista Brasileiro (PSB), Profes-
sora Tereza Santos, além de comerci-
antes e empresários locais.

Em 2014, após a união entre empre-
sários, vereadores e Prefeitura, o Códi-
go Tributário do Município de Osasco
foi reformulado e as alíquotas de Im-
posto Sobre Serviços (ISS) caíram de
5% para 3%. Agora, os empresários plei-
teiam uma nova redução, estimada em
um ponto percentual, para garantir a ge-
ração de mais emprego, renda e desen-
volvimento.

O presidente da ACEO, Amir San-
tos, defendeu a redução das alíquotas
do ISS de 3% para 2%, como forma de
estimular a geração de emprego e renda
para o município, sobretudo nas áreas
da saúde e turismo. “Está na hora de

voltar a pensar nisso. A redução para 2%
pode ser muito útil”, disse.

Ari Santos traçou um panorama da
atividade empresarial local e falou sobre
a mudança do perfil da economia osas-
quense, que nos anos 1970 era predo-
minantemente industrial. Hoje, as ativi-
dades que mais empregam são os servi-
ços, com 76.300 postos de trabalho, e o
comércio, com 44.500. Juntos, esses
dois setores da economia representam
76% dos postos de trabalho ocupados.

O presidente do Sindicato do Comér-
cio Varejista, Jorge Kalamakian, desta-
cou os problemas de mobilidade urbana
enfrentados pela população, como os
congestionamentos frequentes no trân-
sito e o tempo elevado de deslocamento
entre os bairros e o centro da cidade.
Outro ponto negativo citado é a atuação
de vendedores ambulantes ilegais. Na
avaliação dele, esses problemas prejudi-
cam o comércio em Osasco.

Quando assumiu a pasta de Indús-
tria, Comércio e Abastecimento, o Se-
cretário Paulo Contim resgatou o traba-
lho apreensão de material fruto comér-
cio ilegal em Osasco. “Os maiores be-

neficiados são os ambulantes regulares,
que estão se adequando e se formali-
zando”, explicou.

Contim defende que as potencialida-
des de Osasco, como localização estra-
tégica e a vocação para o comércio,
sejam mais bem aproveitadas para o
turismo de negócios. “Por que não
ter aqui na região excursões para pes-
soas que querem fazer compras? Isso
vai incentivar os hotéis, bares, res-
taurantes e toda rede de comércio da
cidade”, acrescentou.

 “Osasco que Queremos”
O Projeto “Osasco que Queremos”

é uma iniciativa que visa ouvir a popula-
ção e os mais diversos segmentos da
sociedade sobre o que é preciso fazer
para ter uma cidade melhor no futuro.

O encontro com empresários foi o
primeiro realizado pela Câmara, por
iniciativa do Vereador Mário Luiz
Guide. No próximo dia 4 de junho, o
Legislativo osasquense promoverá
um novo encontro, desta vez com
sindicalistas e representantes de sindi-
catos de Osasco e região.
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Dicas de prato principal
no almoço de Dia das Mães

INGREDIENTES

- 4 colheres (sopa)
de manteiga sem sal

- 1 cebola média
picada

- 2 xícaras (chá) de
camarões médios já
limpos (400 g)

- 1 colher (chá) de
salsa picada

- 1 piatada de sal
- 2 xícaras (chá) de

arroz arbóreo cru
- 1 sachê de HONDASHI®
- 1 xícara (chá) de vinho branco seco (200 ml)
- 5 xícaras (chá) de água fervente (1 L)
- meia lata de creme de leite

MODO DE PREPARO

- Em uma panela média, coloque 2 colheres (sopa) de manteiga e leve ao
fogo alto para derreter. Junte metade da cebola e refogue por 2 minutos, ou até
ficar transparente. Adicione o camarão e refogue por 2 minutos, ou até mudar
completamente de cor. Acrescente a salsa e o sal, mexa e retire do fogo. Reser-
ve.

- Em uma panela grande, coloque o restante da manteiga e leve ao fogo alto
para derreter. Junte a outra metade da cebola e refogue até ficar
transparente.Adicione o arroz e refogue rapidamente até envolvê-lo por comple-
to. Acrescente o HONDASHI® e o vinho, e cozinhe por 1 minuto, para que o
álcool evapore.

- Junte a água, aos poucos, mexendo sempre, e cozinhe em fogo médio, por
20 minutos, até o líquido formado secar eo arroz ficar "al dente".

- Adicione o refogado de camarão e o creme de leite, misture bem e sirva em
seguida.

Dicas de prato principal
no almoço de Dia das Mães
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A Prefeitura de Cotia iniciou uma
ação de conscientização contra o traba-
lho infantil. A iniciativa está sendo reali-
zada pela Secretaria de Desenvolvimen-
to Social, por meio do Programa de Er-
radicação do Trabalho Infantil (PETI),
e está percorrendo pontos com grande
movimentação de pessoas nas regiões
de Caucaia do Alto, Granja Viana e cen-
tro. No final de abril e início de maio,
está sendo distribuído material informa-
tivo e de conscientização para a popula-
ção alertando sobre o assunto.

As próximas panfletagens estão mar-
cadas para os dias 8, 9 e 10 e concluem
mais uma etapa desta ação que come-
çou com uma série de atividades, pales-
tras sobre o enfrentamento do trabalho
infantil, reuniões socioeducativas, capa-
citação de técnicos, entre outras. O en-

Ação nas ruas alerta sobre a
erradicação do trabalho infantil
Por meio do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil a Pre-
feitura realiza uma ação nas ruas distribuindo material informati-
vo e de conscientização

frentamento ao trabalho infantil é uma
das bandeiras levantadas na Secretaria.
“Famílias carentes que precisam de aten-
dimento social podem se informar sobre
como acessá-los em um de nossos Cen-
tro de Referência de Assistência Social
(CRAS) espalhados pela cidade. Lugar
de criança é na escola e não ajudando
no orçamento familiar”, disse Mara Fran-
co, titular da Secretaria de Desenvolvi-
mento Social.

A Prefeitura de Cotia, por meio do
Departamento de Iluminação Pública,
concluiu a requalificação e implantação
de nova iluminação em toda a Estrada
dos Pereiras. Lâmpadas de LED foram
colocadas ao longo da via aumentando
a segurança dos motoristas e pedestres.
Além de mais eficiente, a nova ilumina-
ção é mais econômica. A estrada dos
Pereiras também foi totalmente asfalta-
da, atendendo a um antigo sonho dos
moradores.  A obra melhorou o acesso
e colocou fim aos transtornos, especial-
mente em dias de chuva. De acordo com
a Secretaria de Transportes e Trânsito,
também serão implantadas lombadas ao
longo da via.

A completa revitalização da estrada
dos Pereiras faz parte do pacote com
mais de 200 obras, ações e programas
anunciado pelo prefeito Rogério Fran-
co. Com o trabalho executado no local,
a Prefeitura melhorou a ligação do Jar-
dim do Pereiras, desde a estrada de Cau-
caia, até o bairro Água Espraiada e ao
centro de Caucaia do Alto. “Agora os
moradores não precisam dar uma gran-

Depois do asfalto,
Prefeitura implanta
nova iluminação na
estrada dos Pereiras

de volta para fugir do barro e da poeira.
Criamos uma ligação importante entre
estes bairros e colocamos fim aos trans-
tornos na vida dos moradores”, disse o
prefeito Rogério Franco.

Estes transtornos eram bem conhe-
cidos pelos moradores e comerciantes
Sidney da Silva e Patrícia Andreza. “Co-
mecei a construir em 2014 e, em 2016,
abrimos o nosso comércio. Tivemos
uma padaria, mercearia, mas era tanto
pó, que servir alimento era inviável”, lem-
bra Sidney que optou por mudar o ramo
de seu negócio para uma casa de rações.
“Até estes dias sofríamos com a situa-
ção da estrada, com carro atolado, ago-
ra está maravilhosa. Tem muita gente
que começou a caminhar, pedalar, ficou
ótimo e a iluminação ficou top”, con-
cluiu Sidney.

Na estrada dos Pereiras, a Prefeitura
também executou a implantação de
drenagem, guias e sarjetas. O traba-
lho passa agora pelo pequeno trecho
que já tinha asfalto, logo na chegada
da estrada de Caucaia. Este trecho
será revitalizado.

Fotos: Vagner Santos

A completa revitalização da
estrada dos Pereiras faz parte
do pacote com mais de 200
obras, ações e programas
anunciado pelo prefeito
Rogério Franco




