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REGIONAL

Carapicuíba celebra

seu padroeiro, São Pedro

no sábado dia 29
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Vereadores de
Osasco aprovam
reforma na previdência
dos servidores

 A Secretaria de Assistência Social de Santana de Parnaíba, rea-
lizou, no Cine Teatro Coronel Raymundo um evento em referência
ao Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa
Idosa, que contou com a participação de centenas de munícipes.

Maria “Vizinha”, moradora do Jardim Benoá e frequentadora do
CCI, comentou sobre o evento “Eu acho esse evento muito impor-
tante porque está cheio de informações que com certeza podem
ajudar as pessoas. O trabalho que a prefeitura faz com a terceira
idade é excepcional, eu nunca vi isso em nenhuma outra cidade!”

Na ocasião foram realizadas palestras sobre diversos temas
como: “As formas de violência contra a pessoas idosa (como e
onde procurar ajuda)”, da psicóloga do Debbony Moraes, “Atenção
à nova forma de alimentação”, da nutricionista Ellen Almeida, além
de orientações jurídicas com a Secretária Geral da OAB de Santana
de Parnaíba, Marcia Mara.

Centenas de pessoas participam de
evento sobre combate à violência
contra o idoso em Parnaíba
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A cidade de Carapicuíba prepara para
a próxima sexta e sábado, dias 28 e 29,
as celebrações em homenagem ao pa-
droeiro – São Pedro. A festa acontece
na Vila Sul Americana, com extensa pro-
gramação, organizada pela Paróquia São
Pedro e apoio da Prefeitura, por meio
da Secretaria de Cultura e Turismo.

Para este ano as comemorações reli-
giosas incluem celebração de missa, pro-
cissão e levantamento do mastro. Já a
diversão para comunidade fica por con-
ta da quermesse, com danças, quadri-
lha, shows, fogueira e a tradicional quei-
ma de fogos.

Confira a programação completa
da Festa de São Pedro 2019:

Dia 28 de junho, sexta-feira
18h – Quermesse
19h – Missa Sertaneja
20h – Levantamento do Mastro,

acendimento da fogueira e apresentação
da Quadrilha Caipira.

Dia 29 de junho, sábado
6h – Missa da Alvorada
10h – Missa de Louvor a São Pedro
16h – Procissão
18h – Apresentação da Congada e

Show Cultural
23h – Queima de fogos

Carapicuíba
prepara Festa do
Padroeiro São Pedro

História de São Pedro como
Padroeiro de Carapicuíba

Em meados de 1926 chegou a
Carapicuíba a empresa Fiação Sul
Americana, uma fábrica de fios e
tecidos montada por imigrantes in-
gleses. No local foi criado um espa-
ço para que os operários pudessem
praticar sua fé religiosa, onde tam-
bém se tornou ponto de encontro da
comunidade. Os donos da fábrica
eram devotos de São Pedro e as reu-
niões culminaram em comemora-
ções ao santo, que após a emanci-
pação de Carapicuíba foi considera-
do padroeiro da cidade. Anos mais
tarde, por volta dos anos 1970, ins-
talou-se a igreja, hoje Paróquia São
Pedro Apóstolo, no centro da Vila
Sul Americana.

VIVA SÃO PEDRO!
PADROEIRO DE CARAPICUÍBA

Vereador

Flavinho Ampermag

“Minha homenagem ao
Padroeiro de Carapicuíba

– São Pedro,
e a todos os devotos”.

VIVA SÃO PEDRO!
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Educação de Barueri é escolhida
pelo Google para contar experiências
positivas em tecnologia

Cidade foi a primeira do Brasil a adotar a tecnologia Google For Education

Por ser considerada um dos
modelos de sucesso no que se
diz respeito à tecnologia educa-
cional, Barueri foi convidada
pelo Google para falar sobre
suas experiências bem-sucedi-
das a prefeitos e educadores de
diversas cidades do estado de
São Paulo.

Barueri é a primeira cidade
do Brasil a adotar a tecnologia
Google For Education em toda
a sua rede de ensino. A iniciati-
va já vem demonstrando resul-
tados positivos no que se refere
à aprendizagem, disciplina e as-
siduidade.

A inciativa já beneficia
46.222 mil alunos e 2.300 pro-
fessores que já estão com aces-
so aos novos chromebooks,
além dos 361 carrinhos para
transportar os novos computa-
dores, telas e projetores para
todas as salas de aula e 110 ter-
minais para videoconferência,
além de estrutura de internet em
todas as escolas da rede.

Ao abrir o evento, Alexan-
dre Campos, diretor da Google
For Education no Brasil, fez
questão de salientar que o mo-
delo tradicional de educação não
comporta mais as exigências do
mercado de trabalho. “Para

mudar é preciso que a forma-
ção dos alunos seja permeada
pelas mais modernas inovações.
Vemos isso claramente em di-
versas disciplinas. Inclusive, na
relação professor-aluno. Quan-
do utilizam o Google Docs, por
exemplo, os estudantes po-
dem ter um feedback muito
mais rápido de um exercício
de redação que o educador
tenha passado. Antes, isso le-
vava um tempo bem maior”,
exemplificou.

 Ao falar sobre as experiên-
cias já realizadas em Barueri, a
coordenadora de Ensino Funda-
mental, Isabel Biondi, disse que
o Google For Education na Edu-
cação de Barueri foi a realiza-
ção de um sonho. "A platafor-
ma está ajudando inclusive na
implementação da nova BNCC.
Tudo está sendo conectado e
levando a excelentes resulta-
dos”, avaliou.

 O diretor do Departamento
de Tecnologia da Secretaria de
Educação, Ricardo Nascimen-
to, também comentou sobre o
processo de implementação das
ferramentas tecnológicas na
Educação de Barueri. “O envol-
vimento dos gestores, professo-
res e alunos de Barueri durante

toda a implementação tem sido
fantástico. Atualmente podemos
colher os bons resultados ao
acompanhar o dia a dia das es-
colas. As experiências têm sido
muito positivas e motivadoras”,
contou.

 Participaram do evento os
seguintes municípios: Araras,
Mogi das Cruzes, São José do
Rio Preto, Salesópolis, Cotia,
Guarulhos, Rio Claro, Ribeirão
Preto, Suzano, Araras, Jundu-
aí, Artur Nogueira, Itaquaque-
cetuba, São Bernardo do Cam-
po e Santo André.

A inciativa já beneficia 46.222
mil alunos e 2.300 professores

Fotos: Suseli Honório / Secomr
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“Há cerca de três
anos, pegamos o cam-
po do Jardim Maria
Beatriz, em Carapicuí-
ba totalmente abando-
nado, começamos uma
reforma e ainda esta-
mos trabalhando muito
para melhorar o cam-

po. Compramos todos os materiais e começamos a
montar a escolinha do Jd. Maria Beatriz. Esse traba-
lho em equipe que realizamos há anos com as crian-
ças do bairro já está dando resultado, neste mês fo-
mos campeões sub-11 na cidade de Cotia.

Agradecemos aos nossos professores Rafa, Dudu,
Cido e Lagoa, por darem aula pra nossas crianças.

Agradecemos ao Willian Teixeira por ser idealiza-
dor do nosso projeto, por nos apoiar quando precisa-
mos e estar sempre do nosso lado

Willian Teixeira além de ajudar na escolinha sem-
pre arruma o campo fazendo limpeza e manutenção
quando precisamos

Fica aqui nossa justa homenagem aos professores
que não medem esforços, são guerreiros, pois fazem
todo trabalho esportivo com a garotada de forma gra-
tuita aqui no campo do Jd. Beatriz”. São os sinceros
agradecimentos de toda Equipe envolvida no Pro-
jeto.
Comissão técnica:
Treinador: Rafa, Auxiliares: Jackson, Dudu e Cido,
Organização e apoio: Armando, Edmilson, Ademir,
Matheus, Flávio e Bahia

Garotos do Campo do Jd. Maria Beatriz
são campeões sub-11 na Cidade de Cotia

Limpeza do campo, há 3 anos

SEU CARRO
MERECE
UM FINO

ACABAMENTO

FRANGO CAIPIRA

A PARTIR DE

R$ 10,00
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Av. Inocêncio Seráfico, 295 - Centro - Carapicuíba - SP

Aceitamos todos os cartões
Parcelamos em até 12X

Financiamos mesmo S/ Habilitação
Mesmo com ESCOR baixo

4185-3902
98465-7813

4185-3902
98465-7813

Rogério Oliveira
(Locutor)

20 anos irradiando a cidade

Ex-locutor oficial da cidade

Carapicuíba - SP

Estr. do Pequiá, 1599 – Carapicuíba – SP
e-mail: petersontatto@gmail.com 95318-8352

“Sorrir é,
e sempre
será, o
melhor

remédio”.

Chico Anysio

Marido muito ciumento
O marido, muito ciumento, acompanha sua esposa

até o ginecologista. Depois de alguns longos minutos,
ela sai do consultório do médico. O marido, mais do
que depressa, pergunta:

— E então, bem... Ele perguntou sobre a sua vida?
— Perguntou...
— Aposto que ele perguntou dos seus seios?
— Sim, perguntou!
— E das coxas, perguntou?
— Também!
— E do bundão, ele perguntou?
— Ah, não... De você ele não quis saber nada!

Um bêbado entrou num ônibus, sentou ao lado de
uma moça e disse: - Mas como tu é feia, tu é a coisa mais
horrível que eu já vi!! - A moça olha para ele e responde:
- E tu seu bêbado nojento!!! E o bêbado imediatamente
responde: - É, mas amanhã eu estou curado!!!

E o bêbado...

ALIANÇAS REALALIANÇAS REAL
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Mediante apresentação de receita válida 180 dias e doc. c/ foto. O paciente precisa estar presente para
retirar os medicamentos ou eleger um representante com procuração devidamente reconhecida em cartório.

ATENOLOL 25MG C/ 30 ................................................ GRATUITO
CAPTOPRIL 25MG C/30 ................................................ GRATUITO
CLORID. DE PROPANOLOL 400MG C/30 ............................ GRATUITO
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG C/30 ................................... GRATUITO
LOSARTANA 500MG C/30 .............................................. GRATUITO
MALEATO DE ENALAPRIL 10MG C/30 ............................... GRATUITO

CLORID. METFORMINA 500MG C/30 ................................ GRATUITO
CLORID. METFORMINA 850MG C/30 ................................ GRATUITO
CLORID. METFORMINA XR 500MG C/30 ............................ GRATUITO
GLIBENCLAMIDA 5MG C/ 30 .......................................... GRATUITO
INSULINA NPH / IREGULAR ........................................... GRATUITO

SULF DE SALBUTAMOL 100MG  SPRAY ............................. GRATUITO

SINVASTATINA 10MG C/30 ................................ ATÉ 90% DESCONTO
SINVASTATINA 20MG C/30 ................................ ATÉ 90% DESCONTO
SINVASTATINA 40MG C/30 ................................ ATÉ 90% DESCONTO

HIPERTENÇÃO

DIABETES

ASMA

DISLI PIDEMIA
COLESTEROL
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A Câmara Municipal de Osasco apro-
vou na terça-feira (25) uma reforma no re-
gime previdenciário dos funcionários pú-
blicos do município. O texto, que já havia
sido votado em primeira discussão na se-
mana passada, recebeu 17 votos a favor,
dois contrários e agora só depende da san-
ção do Prefeito Rogério Lins (PODE) para
virar lei.

O Projeto de Lei Complementar (PLC)
10/2019 limita o benefício previdenciário
dos funcionários públicos que ingressarem
após a lei entrar em vigor ao teto do INSS,
cujo valor, atualmente, é R$ 5.839,45.

A proposta também cria um regime de
previdência complementar, no qual os ser-
vidores realizam uma contribuição mensal
e a Prefeitura faz outra, de igual valor. Esse
dinheiro será investido em um fundo e, após
a aposentadoria do funcionário, será utili-
zado para complementar sua renda.

No entanto, a contrapartida do municí-
pio ficará limitada a 8,5% dos vencimen-
tos que excederem o teto do INSS. Um
exemplo: um servidor que ganha R$ 7 mil
supera o teto em R$ 1.160, aproximada-
mente. Então a contribuição da Prefeitura
ficará limitada a R$ 99 (8,5% de R$ 1.160),
mesmo que o funcionário escolha contri-
buir com um valor maior.

Aqueles que ingressarem no serviço
público após a vigência da nova regra se-
rão inscritos automaticamente no regime

Vereadores de Osasco aprovam reforma
na previdência dos servidores
Agora o texto só depende da sanção do Prefeito para virar lei

complementar, mas terão 90 dias para pe-
dir o cancelamento, se não desejarem par-
ticipar – nesse caso, eles recebem de volta
os valores descontados. Servidores que se
efetivaram a partir de setembro de 2013
também poderão aderir ao novo regime.

O fundo será administrado pela Funda-
ção de Previdência Complementar do Es-
tado de São Paulo (SP-Prevcom), uma en-
tidade ligada ao Governo do Estado.

Para a Prefeitura, a medida é necessá-
ria para garantir o equilíbrio da previdên-
cia municipal no futuro. “Cerca de 38,77%
da folha de pagamento da Prefeitura são de
servidores que ganham acima do Teto Pre-
videnciário. Quando da aposentadoria des-
ses servidores, o impacto torna-se crescen-
te e insustentável a longo prazo”, afirma o
Prefeito Rogério Lins (PODE) na justifi-
cativa da proposta.

MANCHINHA
Também foi aprovada, em segunda dis-

cussão, a criação de um fundo para rece-
ber R$ 1 milhão a serem pagos pelo Car-
refour como reparação por conta da morte
do cachorro Manchinha, ocorrida em de-
zembro do ano passado em uma loja da rede
localizada em Osasco.

Na ocasião, um segurança do supermer-
cado golpeou o cão com uma barra de alu-
mínio, o que causou a morte do animal. O
episódio gerou comoção nacional e levou

o Ministério Público do Estado de São
Paulo a fazer um acordo com a empresa,
em março deste ano.

O Termo de Ajuste de Conduta firmado
entre as partes prevê que a quantia seja des-
tinada para um fundo municipal e aplicado
da seguinte maneira: R$ 500 mil serão des-
tinados para a esterilização de animais, R$
350 mil para a compra de remédios – a se-

rem utilizados pelo hospital veterinário da
cidade e pelo canil municipal – e R$ 150
mil para a aquisição de ração, que será en-
tregue a entidades e ONGs envolvidas com
a proteção animal.

O Projeto de Lei 45/2019 recebeu 19
votos a favor e nenhum contrário. Também
só depende da sanção do Executivo para
virar lei.

Reformas de Safás
e Estofados em Geral

Estrada do Jacarandá, 2057
Carapicuíba - SP
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