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A semana começou com uma importante entrega feita pelo prefeito Rubens Furlan, na área da saúde à população de Barueri. Na tarde da segunda-feira (dia 5), a
Prefeitura iniciou oficialmente as atividades no prédio do Instituto de Atenção Básica e Avançada de Saúde Vanderson César de Almeida, localizado entre as avenidas
Cidade de Itu e Marginal Esquerda, no Jardim Paulista.

- DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - 20 mil exemplares



•Página 2 ANO 10 | EDIÇÃO Nº 113 |1ª QUINZENA DE AGOSTO DE 2019

Diretora Executiva e Financeira: Andrea Silva Mendonça
Diretor e Jornalista responsável: Fábio Mendonça Silveira  - MTB 54.249/SP
          e-mail: fabioacidade@hotmail.com
Secretária Administrativa: Letícia de Jesus Silveira
Depto. Comercial: Luciene de Jesus Santos (Osasco e região)
                          Luiz de Moura (Paraibinha) - Carapicuíba - Whats: 97523-1207
                         José Moreau (Jandira Itapevi e região) Whats:  94038-6967
Administração, Redação, Publicidade e Diagramação:
Estr. Egilio Vitorello, 68 - CEP 06365-210 - Jd. Maria Beatriz  - Carapicuiba - SP

O JORNAL A CIDADE  é uma publicação  do GRUPO IDEAL
PROPAGANDA EIRELI - ME - CNPJ  07.819.400/0001-72

ANUNCIE! - Tels.: 4167-2758  / 9 9800-2000

E X P E D I E N T E

e-mail: acidade@ig.com.br

O Jornal A Cidade  não se responsabiliza por idéais, opiniões e conceitos emitidos em artigos ou matérias assinadas, que expressam apenas o pensamento dos autores, não
representando necessariamente a opinião da direção deste jornal. A publicação se reserva o direito, por motivos de espaços e clareza, a resumir cartas, artigos, releases e ensaios.
Os representantes comerciais e colunistas, não têm vínculo empregatício com a Ideal Propaganda EIRELI - ME

Periodicidade: QUINZENAL
20 mil exemplares
Distribuição Gratuita

CIRCULAÇÃO: Carapicuiba, Barueri, Osasco, Santana de
Parnaíba, Cajamar,  Jandira, Itapevi, Cotia e Ibiúna

ANO 10

Site: www.jacidade.com.br                         jornalacidadeoficial

Em comemoração ao Dia dos Pais, a
Prefeitura de Carapicuíba prepara grande
festa para celebrar a data. O evento acon-
tece no próximo sábado, dia 10, das 10 às
14 horas, no Parque Gabriel Chucre, reu-
nindo uma série de atividades gratuitas para
toda família.

Com o tema ‘Um dia Radical no Par-
que’ e numa estrutura completa, a diversão
levará aos pequenos: exposição de jipes,
paredes de escala, circuito com bugue,
brinquedos infláveis, sinuca, pebolim, pin-
gue pongue, jogos interativos, barbearia,
música e muito mais.

“Precisamos proporcionar atividades de
lazer às nossas crianças, principalmente
neste dia tão especial. É uma grande opor-
tunidade para pais e filhos interagirem em
brincadeiras e diversão fora da correria do
dia a dia. Convido a família carapicuibana
para participar desta festa”, ressalta o pre-
feito Marcos Neves.

Prefeitura de
Carapicuíba realiza
Festa do Dia dos Pais

Ainda durante a comemoração, a Secre-
taria de Saúde promoverá na UBS Central
a Vacinação Contra o Sarampo. As vacinas
serão destinadas ao grupo prioritário, com
apresentação do RG, conforme exigências
do Ministério da Saúde – Pessoas entre 15
e 29 anos, consideradas as mais vulnerá-
veis pela baixa adesão ao imunológico.

O Parque Gabriel Chucre fica localiza-
do na avenida Consolação, 505, Vila Gus-
tavo Correia.
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Prefeito Rubens Furlan entrega Instituto
de Atenção Básica e Avançada de Saúde,
no Jardim Paulista, com UBS 24 horas

A semana começou com uma importan-
te entrega feita pelo prefeito Rubens Fur-
lan, na área da saúde à população de Baru-
eri. Na tarde da segunda-feira (dia 5), a Pre-
feitura iniciou oficialmente as atividades
no prédio do Instituto de Atenção Básica e
Avançada de Saúde Vanderson César de Al-
meida, localizado entre as avenidas Cida-
de de Itu e Marginal Esquerda, no Jardim
Paulista.

O Instituto, conhecido popularmente
como “Hospital do Jardim Paulista”, abri-
ga a Unidade Básica de Saúde (UBS) Hé-
lio Berzaghi, que a partir de agora funcio-
na 24 horas, inclusive aos finais de se-
mana, e brevemente uma unidade de
cuidados prolongados, que contará com
40 leitos destinados a pacientes em
situação clínica estável, mas que neces-
sitam de reabilitação de processos clíni-

cos, cirúrgicos ou traumatológicos.
UBS 24 horas

A UBS Hélio Berzaghi é a primeira do
município com atendimento ininterrupto,
passando a ser uma UBS de atendimentos
avançados. A mudança para o novo prédio,
bem maior e mais completo, possibilitou
a ampliação do horário de atendimento,
além de um maior número de especialida-
des, tecnologias e da contratação de novos
profissionais. Estão chegando dois médi-
cos generalistas, 10 técnicos de enferma-
gem e oito enfermeiros para fortalecer ain-
da mais a equipe.

Além das costumeiras clínica geral,
pediatria, ginecologia e obstetrícia, odon-
tologia e nutrição, estão chegando psico-
logia e dermatologia. Estão sendo empre-
endidos esforços para que em breve che-
gue cardiologia, mastologia, endocrinolo-

gia, neurologia e ortopedia na
lista de especialidades ofer-
tadas. Dentre os exames rea-
lizados na unidade, que já pos-
sui ultrassom e eletrocardio-
grama, a ampliação também
inclui, até setembro, uma
nova unidade de radiologia
digital, tanto geral quanto es-
pecífica de odontologia. Esta,
inclusive, ganha um reforço
com uma cadeira a mais, pas-
sando de duas para três.

Funcionamento
A UBS em questão acolhe uma das mai-

ores demandas da cidade, com uma média
de 2 mil atendimentos por dia. Das 7 às
21h a unidade funcionará com o quadro

completo de especialistas e serviços e
após as 21h contará com plantão de
dois clínicos gerais e dois pediatras,
além de apoio da equipe de enfermagem.
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No domingo, 04/08, foi realiza-
do a grande final da Copa Willian
Teixeira de Futebol, com as equipes
S.C. Lion e Quebra e Manda F.C. no
campo do Beatriz, na cidade de Ca-
rapicuíba.

Com tenperatura entre 10º e 11º
os torcedores não mediram esforços
para lotar o campo e prestigiar seus
times.

Logo no início do 1º tempo o time
S.C. Lion abriu o placar marcando
1 gol, e durante todo o tempo foi
muito disputado o jogo entre as 2
equipes, chegando ao final do jogo
com placar de S.C. Lion 1 X 0 Que-
bra e Manda F.C., onde o Lion sa-
grou-se o Campeão da Copa Willi-
an Teixeira de Futebol 2019.

O S.C. Lion do Beatriz foi fundado no
dia 25/10/2005, atualmente está com
sede na Rua Clementino Vitoriano da
Silva, 122 no Jd. Maria Beatriz na Cidade
de Carapicuíba.  Diretoria: Edmílson,
Rafa, Ailton, Kaique - Comissão
técnica: Edmilson, Daniel e Fernando -
Jogadores: João, Ailton, Deda, Dimas,
Adolfo, Junior, Anderson, Wellington,
Felipe, Italo, Luís, Aislan, Robério,
Oziel, Diogo, Ricardinho, Alan, Danilo,
Leo, Alexandre, Adriano, Carlinhos e
Rafa - Apoio do time: Cíntia, Laiane,
Silvana, Edgar e Pretinho.

Fotos: Fábio Mendonça - J. A CIDADE

Equipe S.C. Lions, levanta o troféu de Campeão da Copa Wilian Teixeira de Futebol 2019, no Campo do Beatriz

(à dir.),
Willian Teixeira -

apoiador e incentivado
do esporte com os

organizadores da Copa
Willian Teixeira de
Futebol: Matheus,

Ademir, Walla, e (aga-
chado), Armando

Cíntia  e Edmílson

“É emocionante ver como as pessoas se dedicam ao
esporte, mesmo não tendo apoio nenhum dos governantes
e por isso não podemos deixar de incentivar e apoio o es-
porte na comunidade, é por essa razão que juntamente com
os amigos e parceiros do esporte que há anos mantemos a
escolinha de futebol aqui no Beatriz, para suprir a necessi-
dade da população, além da manutenção constante no cam-
po, temos feito alguns campeonatos, e graças ao sucesso
da Copa Willian Teixeira com a arrecadação das inscrições
das equipes, nós vamos fazer o alambrado do Campo.

Agradeço a Deus e a todas as 16 equipes que participa-
ram da Copa que teve o meu nome, os organizadores, os
torcedores e parabenizo a equipe e diretoria do S.C. Lion
pela conquista da Copa Willian Teixeira de Futebol 2019.
Parabéns Lion!!!”, afirma Willian Teixeira

“Aproveito para desejar a todos os PAIS, um feliz e abençoado
Dia dos Pais a todos”, carinhosamente Willian Teixeira
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HIPERTENÇÃO

DIABETES

ASMA

DISLI PIDEMIA
COLESTEROL

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

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.

JANDIRA / SP
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Após o Recesso Legislativo, a Câ-
mara Municipal de Osasco retomou
as sessões ordinárias na tarde de ter-
ça-feira (6), com casa cheia e a pre-
sença do Prefeito Rogério Lins
(PODE). Ele fez uma entrega sim-
bólica de um projeto de lei que insti-
tui o bilhete único em Osasco.

A expectativa é que o projeto seja
votado até o final do ano, garantindo aos
usuários do transporte público a circula-
ção entre vários pontos da cidade com o
pagamento de tarifa única.

“O bilhete único é um ganho para a

No retorno das sessões, vereadores
recebem projeto do “bilhete único”

cidade de Osasco, que vai começar a ter
um transporte público mais acessível e
mais barato”, explicou.

Lins aproveitou a presença na Câ-
mara para prestar contas do trabalho
à frente do Poder Executivo munici-
pal, destacando ações nas áreas de
segurança pública, habitação e ma-
nutenção urbana.

O prefeito também falou sobre os
investimentos previstos para os pró-
ximos 12 meses, entre eles, a aplica-
ção de R$ 30 milhões em obras de
iluminação pública com lâmpadas
LED, atingindo 70% das vias públi-
cas da cidade.

Legislativo também vai colaborar para conclusão das obras do fórum

O Presidente da Câmara, Vereador
Ribamar Silva, anunciou a intenção do
Poder Legislativo osasquense em cola-
borar com a retomada das obras de cons-
trução do novo prédio do fórum local.

O parlamentar explicou que a Câma-
ra faz a devolução das verbas que não
foram utilizadas, nos termos da le-
gislação vigente. A ideia é direcionar
um montante para a conclusão das obras
do fórum.

“Em nome do Poder Legislativo, nos-
sa intenção é destinar R$ 5 milhões para
a obra de reconstrução do fórum da Co-
marca de Osasco”, justificou Ribamar.

O diretor do Fórum de Osasco, Sa-
muel Karasin, agradeceu aos vereadores
pela disponibilidade em colaborar com
as obras do novo fórum. “Fico entusias-
mado quando a Câmara contribui para que

isso aconteça”, disse.
Karasin enalteceu a união de forças

entre os poderes públicos e a população
para que a obra do fórum possa ser con-
cluída, classificando a iniciativa como
algo inédito.

As obras do novo fórum de Osasco
estão paralisadas desde 2015. O projeto
teve início há 25 anos, com a doação de
um terreno no bairro Jardim das Flores.
No início deste ano, o Poder Executivo
municipal anunciou investimentos da or-
dem de R$ 30 milhões para serem injeta-
dos nas obras.

A edificação foi projetada para aten-
der as necessidades da população
osasquense, que segundo Karasin hoje
enfrenta dificuldades de atendimento,
devido as instalações inadequadas do
atual fórum.

OBRAS DO NOVO FÓRUM
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