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HMB realizará 5.500
mamografias em
comemoração ao
Outubro Rosa

Além de ampliar o horário de atendimento para o exame, também serão pro-
movidas palestras sobre o câncer de mama

Acesse: www.jacidade.com.br  /  Facebook: jornalacidadeoficial

Administração do Prefeito
Elvis Cezar é destaque no
Prêmio Nacional de Boas
Práticas na Gestão Pública

Diretores e Coordenadores da prefeitura participaram do evento que premiou Santana de Parnaíba como referên-
cia em gestão pública
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O Prefeito Elvis Cezar comentou
a respeito das premiações recebidas
no evento: “Ficamos muito felizes pois
as premiações mostram o resultado
das políticas públicas desenvolvidas
em nossa cidade, tendo como objeti-
vo principal melhorar a vida das pes-
soas”.

Foram mais de 1800 municípios
de todo o Brasil que participa-
ram do evento, onde Santana de
Parnaíba se destacou nas
categorias de Assistência Soci-
al, Turismo e Gestão Pública

Prefeitura de Carapicuíba
lança WhatsApp Denúncia
para fiscalizar descarte
irregular de entulho

Valdir Ferreira
lança livro “O Salmo
Secreto” na Câmara
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Celebridades
Reprodução Instagram
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Ao que parece, a romance deve ficar travado até o fim de
“A Dona do Pedaço”, pois o rapaz não estaria confortável em

assumir-se homossexual

Na tarde desta quarta-feira (09) Alessandro Lo-Bianco, colunista do “A
Tarde é Sua”, noticiário de famosos apresentado por Sonia Abrão, noticiou
que Reynaldo Gianecchini estaria namorando há três meses um fotógrafo.

Por Luca de Oliveira
Página 5

Reynaldo Gianecchini
está namorando um
fotógrafo, diz colunista
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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.

Na quarta-feira, 2, a Prefeitura lan-
çou a campanha “Fiscal do Entulho”.
Agora, por meio do WhatsApp Denún-
cia, o morador de Carapicuíba pode aju-
dar no combate ao descarte irregular de
entulho em locais públicos.

Funciona da seguinte forma: quem
flagrar alguém jogando entulho em via

Prefeitura de Carapicuíba

lança WhatsApp Denúncia

para fiscalizar descarte

irregular de entulho

pública, deve gravar ou tirar foto da pla-
ca do veículo e mandar junto com in-
formações do infrator para o WhatsA-
pp: 94126-4022.

A pessoa que faz o descarte irregular
pode ser multada. A penalidade varia de
acordo com a quantidade de material
despejado e pode passar de R$ 9.000,00.

Ecopontos
Os Ecopontos funcionam de segunda a sábado.
Horário de recebimento de materiais: 8h30 às 16h30 de segunda a sexta-

feira
No sábado é das 8h30 às 11h30
- Ecoponto Jandaia - Estrada do Gopiúva, 1557 - Pq. Jandaia
- Ecoponto Santa Brígida - Rua Peruíbe, 4 - Telefone 4186-2668
- Ecoponto Veloso - Avenida Jatobá, 576 - Telefone: 4167-6806
- Ecoponto e Regional Cohab - Avenida Brasil, 292 - Telefone 4184-1179
- Ecoponto Aldeia - Rua José Ailton de Camargo, 75 - Telefone 4184-3867
- Ecoponto Ariston – Av. Comendador Dante Carraro, 333 – Tel: 4183-6864

Acesse: www.jacidade.com.br  /  Facebook: jornalacidadeoficial
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LOJA 01 - Av. Marg. do Ribeirão, 125 - Pq. Jandáia - Carapicuíba - SP - Tels.: (11) 4202-8081 (MATRIZ)
                  (11) 94736-0047         (11) 96810-1427
LOJA 02 - Estr. das Acácias, 340 - Pq. Roseira - Carapicuíba - SP - Tels.: (11) 4202-8081
                  (11) 94736-0047         94800-9638
LOJA 03 - Rua Duarte da Costa, 654 - Pq. Imperial - Barueri - SP - Tel.: (11) 94750-0261
LOJA 04 - Av. Tenente Marquês, 4935 - Vl. Poupança - Santana de Parnaíba - SP -  (11) 94750-0261

TEMOS GALINHA

CAIPIRA E CODORNA

ABATIDA

A MAIOR DISTRIBUIDORA DE
OVOS DA REGIÃO VENDE MUITO
MAIS BARATO. VENHA CONFERIR!

OVOS BRANCOS, CAIPIRAS E DE CODORNA

FRANGO

CAIPIRA
A PARTIR DE

R$ 10,00

Acesse: www.jacidade.com.br  /  Facebook: jornalacidadeoficial
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Para celebrar o mês de conscientiza-
ção sobre o câncer de mama, o Hospital
Municipal de Barueri Dr. Francisco Mo-
ran (HMB) ampliou o horário de atendi-
mento para mamografia durante os pró-
ximos dois meses. No período, o exame
poderá ser realizado de segunda-feira a
sábado, entre 8h e 19h, conforme agen-
damento nas Unidades Básicas de Saú-
de (UBSs). Normalmente, o atendimento
é realizado de segunda a sexta-feira, en-
tre 8h e 17h40. Com a ampliação, a es-
timativa é que sejam realizadas 3.000

HMB realizará 5.500 mamografias
em comemoração ao Outubro Rosa

mamografias em outubro (mais do que
o dobro do que é realizado mensalmen-
te) e 2.500 em novembro.

De janeiro a agosto deste ano o HMB
já realizou 10.135 mamografias, que é o
exame radiológico capaz de detectar a
presença do câncer de mama, antes mes-
mo de se tornar palpável. O procedimen-
to, considerado não invasivo, é indicado
para mulheres com mais de 40 anos e
tem duração média de dez minutos. “A
mamografia é um exame para avaliar se
existe alguma alteração na mama, de-

tectar lesões e rastrear doen-
ças”, explica Rachel Ribeiro,
oncologista do hospital, que res-
salta a importância de fazer esse
exame rotineiramente para tratar
qualquer enfermidade o mais rápi-
do possível.

Além do cuidado físico, o
HMB também considera importan-
te oferecer informação segura e
correta para a população, por isso
promoverá palestras para pacien-
tes e colaboradores sobre os cui-
dados com a saúde da mulher. Já
nesta terça-feira (8/10), Vânia Zito,
médica e coordenadora do setor de
qualidade, abordará o tema “A in-
crível arte de viver”, às 10h no es-
paço de eventos do Hospital, loca-
lizado no piso intermediário. Nesse
mesmo local, no dia 22/10, às 14h,
a empreendedora social Silvana
Sanguinete falará sobre “Propósi-
to de vida mais repaginado”. Os
eventos são abertos ao público e
não há necessidade de fazer ins-
crição para participar.

Sinais
De acordo com os dados do Institu-

to Nacional de Câncer (INCA), o cân-
cer de mama é uma doença resultante
da multiplicação de células anormais, que
forma um tumor com potencial de inva-
dir outros órgãos. Esse tipo de câncer é
o mais comum nas mulheres, depois do
câncer de pele, e é considerado também
o que mais causa morte por câncer na
população feminina.

Diante de dados alarmantes, as me-
lhores formas de cuidado são: manter o

peso corporal adequado, praticar ativi-
dade física, evitar o consumo de be-
bidas alcoólicas, fazer exames com
regularidade e principalmente estar
atento ao próprio corpo. “Olhar para
nós mesmos é sempre muito impor-
tante porque o corpo mostra altera-
ções. Prestando atenção dá pra per-
ceber as mudanças e procurar aten-
dimento”, alerta Rachel, que pontua
o endurecimento das mamas, mudan-
ças na coloração da pele, saída espon-
tânea de líquido do mamilo, mudança
no formato do mamilo e nódulo no pes-
coço ou axilas como sinais de alerta.

Acesse: www.jacidade.com.br  /  Facebook: jornalacidadeoficial
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PRATICAMOS O MENOR PREÇO!

EM CARAPICUIBA, PROGRAMA DE
CASTRAÇÃO BENEFICIA CÃES E GATOS

EM OSASCO, VACINAÇÃO
CONTRA O SARAMPO

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Saú-
de, realiza de 7 a 25/10, a vacinação contra o sarampo em
crianças com idade entre seis (6) meses a 4 anos, 11 me-
ses e 29 dias. O atendimento ocorrerá em todas as Unida-
des Básicas de Saúde (UBS) do município, de segunda a
sexta-feira, de acordo com seus horários de funcionamento.

  Os Jogos Escolares de Itapevi (JEI)  acontecem nos
meses de outubro e novembro e os professores de educa-
ção física da rede municipal já definiram em reunião rea-
lizada na quarta-feira (28/08) as formas para unificar e
padronizar as regras das modalidades escolhidas para a 2ª
edição.

     Cerca de 40 escolas participarão da competição,
com 10 representantes para atletismo e quatro para os
jogos de taco. Todas as turmas serão mistas (meninos e
meninas em igual número).

     O cronograma completo do evento será definido
ainda em setembro pelos coordenadores do Programa
Aprendizagem pelo Movimento da Secretaria de Educa-
ção de Itapevi.

Mais Informações:noticias.itapevi.sp.gov.br/prefeitura- inicia-preparati-
vos-para-2a-edicao-do-jei/

EM ITAPEVÍ, PREPARATIVOS
PARA A 2ª EDIÇÃO DO JEI

EM COTIA, PREFEITURA CRIA
CADASTRO E CARTEIRA DE
IDENTIFICAÇÃO DO AUTISTA

JANDIRA É MANTIDA NO
MAPA TURISTICO BRASILEIRO

No dia 26/08, o Ministério do Turismo divulgou,
no Diário Oficial da União, o novo Mapa do Turismo
Brasileiro 2019/2021, onde 354 cidades de 49 regiões
turísticas do país foram validadas e incluídas na atuali-
zação da Pasta. Com a divulgação, a cidade de Jandira
mais uma vez figura no Mapa da Região Turistica,
Cultural e de Negócios do país, juntamente com as cidades,
de Osasco, Carapicuíba, Itapevi, Santana de Parnaíba.

EM BARUERI, CIDADE ANFITRIÃ
VENCE O 14º JIATIBA

Cuidar dos animais é
uma questão de saúde
pública. Por isso, a Pre-
feitura de Carapicuíba
criou o programa ‘Meu
Pet Legal’, que já reali-
zou, em 13 edições,
mais de 2.800 castra-
ções de cães e gatos, por
meio de clínica veteriná-
ria contratada.

Com o objetivo de
atender o maior número
de animais de estimação
possível, o programa é realizado uma vez por mês em um
bairro diferente.

No mês de outubro, o programa segue em outro bairro
da cidade. Para saber o local das próximas edições, fique
atento nas redes sociais da Prefeitura ou ligue para a Vigi-
lância em Zoonoses, pelo telefone 4164-3866.

Foto: Divulgação Unicef-ONU

Foto: Jandira News

A Prefeitura de
Cotia através do de-
creto 8.600/2019
criou o cadastro e a
Carteira de Identifica-
ção do Autista (CIA),
o objetivo é aumentar
as garantias de atendi-
mento preferencial
para este público e,
com isso, a Prefeitura também manterá um censo atuali-
zado com o número de pessoas diagnosticadas com Trans-
torno do Espectro Autista (TEA), no município. A inscri-
ção para recebimento da Carteira de Identificação, que tem
validade no município de Cotia já está aberta e deve ser feita
no Fundo Social.

Mais informações: (11) 4614-4550 ramal 3675. e
https://cotia.sp.gov.br/fundo-social-de-solidariedade/

Acesse:

www.novotempo.com

Seja um doador de órgãos;
conheça as regras e saiba o
que é necessário fazer

Em setembro, dia 27, foi celebrado o Dia
Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos;
um doador pode ajudar a salvar até nove
pessoas.

Mais informações: saopaulo.sp.gov.br

Sob o tema "70 anos de Barueri", a cidade recebeu 14
municípios para a 14ª edição os Jogos Intermunicipais
Adaptados à Terceira Idade de Barueri - Jiatiba.

Após vários dias de disputas, envolvendo os atletas da
terceira idade o evento teve o seu encerramento no dia 27
de setembro (sexta-feira), no Parque da Maturidade e
apontou a cidade anfitriã como campeã com 206 pontos.
Em segundo lugar ficou a cidade de Osasco com 94, e em
terceiro, Jandira, que somou 90 pontos.

Ao todo, Barueri conquistou 16 medalhas de ouro, 10
de prata e oito de bronze. O Jiatiba contou com a partici-
pação de 856 atletas.

Foto: Divulgação

Por Luca de Oliveira   Contato: cliquegeral@gmail.com  e (11) 95652-5304  Acesse: cliquegeraldoluca.blogspot.com

/  Facebook: jornalacidadeoficialAcesse: www.jacidade.com.br
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O empresário e escritor Valdir Ferrei-
ra promoveu o lançamento do livro “O Sal-
mo Secreto”, em noite de autógrafos na
Câmara Municipal de Osasco, na última
quinta-feira (3).

O lançamento da publicação aconteceu
no espaço da Sala de Estar e contou com a
participação de convidados e parlamenta-
res.

Os vereadores Jair Assaf (PROS) e Dra.
Régia (PDT) participaram da cerimônia e
aproveitaram a oportunidade para parabe-
nizar o autor.  O ex-vereador Ludival dos
Santos Oliveira foi um dos organizadores
do encontro, que contou com apoio da
Mesa Diretora da Câmara.

O livro “O Salmo Secreto” é um roman-
ce que mistura fatos históricos com fic-
ção, envolvendo o leitor em uma viagem
por fatos históricos que se entrelaçam ao
presente.

A publicação rememora fatos como a
reforma protestante, a dicotomia entre ci-
ência e religião, civilização inca e a ques-

Valdir Ferreira lança livro
“O Salmo Secreto” na Câmara
Noite de autógrafos foi prestigiada por vereadores e convidados

tão do livre arbítrio, usando uma linguagem
acessível, com pitadas de emoção e aven-
tura.

“O Salmo Secreto é um pergaminho
recebido pelo Rei Davi há dois mil anos,
feito de material indestrutível, que circu-
la, desaparece e reaparece. No fundo, a his-
tória é um pretexto para fazer uma série de
discussões que são muito importantes de
se passar para as pessoas”, explica Valdir.

Sobre o autor

Formado em engenharia, física, filoso-
fia e pós-graduado em Ciências Sociais na
Educação pela Universidade de São Paulo
(USP), Valdir Ferreira atua como empre-
sário em Osasco.

Mais informações podem ser consul-
tadas na fan page do livro no Facebook, no
endereço: https://www.facebook.com/li-
vroosalmosecreto/, pelo telefone (11)
98449-1515 ou pelo e-mail
valdir.ferreira19477@gmail.com.

“O Salmo Secreto é um pergaminho recebi-
do pelo Rei Davi há dois mil anos, feito de
material indestrutível, que circula, desapa-
rece e reaparece”, explica Valdir.

99800-2000
Anuncie!

Paraíba
Fábio Mendonça

O Jornal que Circula no seu Bairro

Acesse: www.jacidade.com.br  /  Facebook: jornalacidadeoficial
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ENTRETENIMENTOS  NA CIDADE

Os resultados das políticas públicas
realizadas em Santana de Parnaíba, além
de grandes marcas, têm alcançado o re-
conhecimento por importantes entidades
e associações ligadas a qualidade do ser-
viço oferecido para a população, isso fi-
cou evidente durante a entrega do Prê-
mio Boas Práticas na Gestão Pública,
que aconteceu na última semana no
Memorial da América Latina em São
Paulo, em que o município foi destaque
em indicações e premiações.

O Secretário Geral da APREESP fa-
lou sobre a participação da cidade no
evento: “Santana de Parnaíba teve um
destaque muito importante neste evento
no cenário nacional, isso comprova toda
a eficácia que a cidade tem apresentado
no que tange a administração pública”.
Disse.

Organizado pela Associação dos Pre-
feitos do Estado de São Paulo (APRE-
ESP), durante o 2º Congresso Nacional
de Prefeitos, dentre as mais de 1800 ci-
dades que enviaram seus projetos, San-
tana de Parnaíba foi a recordista com 7
indicações: Gestão Pública, Controle,
Turismo, Cultura, Educação, Assistên-
cia Social e Meio Ambiente.

Na premiação, o município ficou em
terceiro lugar nas categorias de Assistên-
cia Social, com o Projeto Crescer; Tu-
rismo, com o projeto Patrimônio ao Al-
cance de Todos; e Gestão Pública com
o Sistema de Georeferenciamento.

Administração do Prefeito Elvis Cezar é destaque no

Prêmio Nacional de Boas Práticas na Gestão Pública
Foram mais de 1800 municípios de todo o Brasil que participaram do evento, onde Santana de Parnaíba se
destacou nas categorias de Assistência Social, Turismo e Gestão Pública

O Prefeito Elvis Cezar comentou a
respeito das premiações recebidas no
evento: “Ficamos muito felizes pois as
premiações mostram o resultado das
políticas públicas desenvolvidas em nos-
sa cidade, tendo como objetivo princi-
pal melhorar a vida das pessoas”.

Fotos: Fabiano Martins/ Marcio Koch/ Sandro Almeida

Diretores e Coordenadores da prefeitura participaram do evento que premiou Santana de
Parnaíba como referência em gestão pública

O 2º Congresso Nacional de Prefeitos, dentre
as mais de 1800 cidades que enviaram seus
projetos, Santana de Parnaíba foi a recordis-
ta com 7 indicações

Acesse: www.jacidade.com.br  /  Facebook: jornalacidadeoficial
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O “Outubro Rosa” é uma  campa-
nha de conscientização e combate ao
câncer de mama, que acontece em todo
o mundo.

O nome da campanha deve-se  ao
símbolo do laço rosa, utilizado mundial-
mente para lembrar da luta contra o cân-
cer de mama e estimular a participação
de toda a  sociedade.

O movimento realizado no mês de
outubro, visa  alertar sobre os riscos do
câncer de mama e a importância do di-
agnóstico precoce, pois quanto mais cedo
a doença for detectada, maiores as chan-

ces de cura. Estudos apontam que se
detectado no estágio inicial as chances
de cura podem chegar a 95%. Entretan-
to, quanto maior o tumor, menor a pro-
babilidade de cura. A detecção precoce
é, então,  fundamental na luta contra o
câncer de mama.

A Lei Federal nº 11.664/2008  ga-
rante a todas as  brasileiras acima de 40
anos  o direito de realizar pelo SUS sua
mamografia anual.

DIVULGUE E PARTICIPE!

Celebridades

Ao que parece, a romance deve ficar
travado até o fim de “A Dona do

Pedaço”, pois o rapaz não estaria
confortável em assumir-se homossexual

Na tarde desta quarta-feira (09) Alessandro
Lo-Bianco, colunista do “A Tarde é Sua”, notici-
ário de famosos apresentado por Sonia Abrão,
noticiou que Reynaldo Gianecchini estaria namo-
rando há três meses um fotógrafo.

Ao que parece, a romance deve ficar trava-
do até o fim de “A Dona do Pedaço”, pois o
rapaz não estaria confortável em assumir-se ho-
mossexual agora. Além disso, foi acordado entre

Reynaldo Gianecchini
está namorando um
fotógrafo, diz colunista

os dois uma viagem e, retornando dela, ambos te-
riam um posicionamento sobre a relação. 

Lo-Bianco ainda declarou que o romance
de  Reynaldo Gianecchini  estaria deixando um
ator chateado e enciumado, pois teria demonstra-
do afeto pelo ator da Globo e expectativa de re-
lação, mas isso não aconteceu. Com a novidade,
esse ator teria desabafado para alguns amigos que
está “bem chateado e depressivo”. 

  Fonte: Site Gente - iG 

Reprodução Instagram

Acesse: www.jacidade.com.br  /  Facebook: jornalacidadeoficial


