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“Neste 14 de Novembro de-
sejamos que cada munícipe
seja um ponto de apoio nesta
construção diária, com valores
sólidos, que ajude preparar as
crianças e jovens, neste proces-
so contínuo de transformação.
Semear ações e colher conquis-
tas, buscando no presente o
futuro! Desejamos que as con-
quistas da comunidade sejam
sempre crescentes, demonstran-
do que somos nós que fazemos
o amanhã e que nossa perse-
verança é a luz que ilumina o
caminho rumo a uma cidade
mais justa.

Parabéns gente guerreira!

Acreditando nisso que a
nossa equipe vem trabalhando
com afinco, é considerada uma
das melhores gestão pública do
Estado de São Paulo. No tra-
balho diário estamos amadure-
cendo nossas habilidades, lapi-
dando nosso crescimento pro-
fissional. Buscando acertar, ser-

vir melhor. Quem ama, cuida! SANTANA DE
PARNAÍBA merece que lutemos por ela, pela
saúde, educação, segurança, transportes, pela
infra-estrutura, pela ação social, pelo emprego
e renda. Mais cidadania, habitação, proteção
ao meio ambiente, apoio as iniciativas co-
munitárias, às crianças, aos jovens, adultos
e à melhor idade. Mais entusiasmo, espe-
rança e satisfação pessoal. Tudo isso, ain-
da é pouco para quem merece muito
mais. Nosso compromisso desde que as-
suminos sempre foi Trabalho... Traba-
lho... Trabalho!

Tenho orgulho de ser parnaibano,
de pertencer a esta cidade, de fazer
parte da história com as várias ações
da nossa gestão, de testemunhar for-
mação de famílias e ver crescer seus
filhos.

Fazer aniversário é olhar para
trás com gratidão e para frente com
fé! Feliz aniversário Santana de
Parnaíba. Viva Parnaíba! “Viva o
povo Parnaibano”.

CIRCULAÇÃO REGIONAL: Santana de Parnaíba, Carapicuiba, Barueri, Jandira, Osasco, Cotia e Itapevi
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São os votos do
Prefeito de Santana de

Parnaíba -  Elvis Cezar
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ESPECIAL PARA CHURRASCO

LIMPO E GRANULADOCARVÃO

TEMOS
PARA
PRONTA
ENTREGA

CARVÃO

EDUCAÇÃO - AQUI TEM VAGA NA ESCOLA

QUEM FABRICA VENDE
MAIS BARATO!

MATRÍCULAS ABERTAS PARA 2020

O verão está chegando e, com ele, as
chuvas que facilitam a proliferação do Ae-
des aegypti, mosquito responsável pela
transmissão de doenças graves como a den-
gue, febre amarela, zika e chikungunya. Por
isso, no último sábado (9), a Prefeitura de
Carapicuíba começou a intensificação do
programa ‘Patrulha da Dengue’.

Com mais de 100 voluntários envolvi-
dos, o mutirão de combate ao mosquito
passou pelos bairros Cohab V, Ariston,
Novo Horizonte e Santo Estevão. A popu-
lação recebeu orientações e folhetos in-
formativos sobre os cuidados para evitar
locais com água parada, que são criadou-
ros do mosquito.

Os patrulheiros também destacaram a
importância do descarte responsável de
entulho, móveis e trecos nos Ecopontos
presentes em diversos locais da cidade. A
Patrulha da Dengue contou com a partici-
pação do prefeito Marcos Neves.

Vale lembrar que os agentes comunitá-

Prefeitura intensifica
Programa ‘Patrulha da
Dengue’ aos sábados

Mais de 100 voluntários nas
ruas com orientações de

combate ao Aedes aegypti

rios de saúde do ‘Patrulha da Dengue’ atu-
am por meio de vistorias e orientam os
moradores da cidade durante todo o ano.
Os agentes da Prefeitura já vistoriaram,
desde 2017, mais de 100 mil residenciais.

Cada ovo do Aedes aegypti sobrevive
até 450 dias em local seco, mas em conta-
to com a água, recomeça o processo de
crescimento. Denuncie possíveis criadou-
ros pelo telefone 4164-3866 e verifique
semanalmente seu quintal.
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Nesta semana a cidade de
Santana de Parnaíba comemo-
ra 439 anos. E para celebrar esta
data, a prefeitura realizará uma
programação especial, que terá
seu ápice nesta quinta-feira, dia
14 de novembro, com o Show
do cantor Luan Santana e, no
dia 15/11, a comemoração do
Dia dos Evangélicos, com o
Show da cantora gospel Sarah
Farias, entre outras atrações.

Confira abaixo a progra-
mação do evento:

Dia 13/11 – Quarta-feira
• Das 13h às 18h – Festival

Estudantil
Local: Bolsão de Estaciona-

mento

Dia 14/11 – Quarta-feira
• Das 10h às 17h – Feira de

Artesanato
Local: Praça 14 de Novem-

bro

• Das 12h às 18h – Musica
na Praça

Local: Praça 14 de Novem-
bro

• 15h – Missa para autorida-
des

Local: Igreja Matriz

• 16h – Inauguração da Pra-
ça da Bandeira

Local: Atrás da Igreja Ma-
triz

Luan Santana fará grande show
para comemorar o aniversário de
439 anos de Santana de Parnaíba

Aniversário
de 439 anos da

Cidade de Santana de
Parnaíba terá shows de
Luan Santana dia 14 e
Sarah Farias no dia 15

• 20h – Show com Luan
Santana seguido de Show Piro-
técnico - Bolsão de Estaciona-
mento

Dia 15/11 – Quinta-feira
• Das 12h às 18h – Música

na Praça
Local: Praça 14 de Novem-

bro

• Das 16h – Exposição de
Orquídeas

Local: Casa da Economia
Criativa

• 20h – Dia dos Evangélicos
(Show Sarah Farias)

Local: Bolsão de Estaciona-
mento
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••• AUTO & CIA

Da Fundação ao Acabamento

www.construfroes.com.br

Tels.: 4202-1589 ; 98311-3798 / 96531-7368 / 94704-7178

Se precisa
 construir

ou reformar ?

Você acabou
 de encontrar!

Facebook: francisco.froes@yahoo.com.br
e-mail: construfroes@gmail.com                franciscofroes31@gmail.com

Com mais de 30 anos
de experiência em construção
civil, oferecemos mão
de obra capacitada.

••• TRADIÇÃO E EXPERIÊNCIA
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O Presidente da Câmara Municipal de
Osasco, vereador Ribamar Silva esteve na
quarta-feira (06) na Assembleia Legislati-
va do Estado de São Paulo. O vereador foi
entregar aos deputados um pedido para que
destinem Emendas Parlamentares para a
nossa Osasco.

As solicitações formalizadas foram
entregues aos deputados Márcio Nakashi-
ma (PDT), Ataíde Teruel (PODE) e ao Te-
nente Nascimento (PSL).

A ida de Ribamar à Alesp foi positiva.
De acordo com o vereador, cada deputado
destinou R$500 mil, totalizando 1 MI-
LHÃO E 500 MIL REAIS para Osasco. Das
emendas destinadas R$900 mil serão para
custeio na área da Saúde e R$ 600 mil se-
rão aplicados na Infraestrutura do nosso
município.

“Humildemente agradeço aos deputa-
dos que destinaram as emendas à nossa ci-
dade. Sabemos que nosso mandato é com-
partilhado e um trabalho de excelência só
é realizado com parcerias como esta”, co-
mentou Ribamar Silva.

Ribamar vai a Assembleia

Legislativa e consegue

R$ 1,5 milhão em emendas

para Osasco

Ribamar e o deputado Ataíde Teruel

Ribamar e deputado Tenente Nascimento Ribamar e deputado Márcio Nakashima
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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.

No dia (30/10), o Prefeito de Jandi-
ra Paulo Barufi (PTB/SP), reuniu toda
a imprensa em um concorrido café da
manhã.

Na oportunidade o chefe do executi-
vo, explanou sobre o que tem feito no
Município e apresentou as suas metas
para o futuro do seu mandato. Discur-
sou sobre o seu Governo, que é  trans-
parente e enfatizou a importância da
imprensa em divulgar e propagar  as suas
realizações e também as críticas que são
bem aceitas, por ele, desde que sejam
construtivas.

Prefeito Paulo Barufi
reúne imprensa em
café da manhã para
falar de suas ações

A equipe do Jornal A Cidade, Fábio Mendonça e
José Moreau, marcaram presença e teveram a
oportunidade de parabenizar o prefeito Paulo
Barufi por suas várias ações em favor dos
munícipes de Jandira.

Prefeito Paulo Barufi, durante conversa com a
imprensa da cidade e região

Imprensa da cidade e região reunida com o prefeito Paulo Barufi

Barueri não só fechou setembro deste
ano com saldo positivo de vagas formais
de emprego, como se destacou: é a 3ª ci-
dade do Estado de São Paulo com o maior
saldo, acumulando 1.164 vagas.

Os dados são do Caged (Cadastro Ge-
ral de Empregados e Desempregados), di-
vulgados no dia 17 de outubro pelo Minis-
tério da Economia. O município ficou atrás
apenas da cidade de São Paulo, com 13.523
vagas, e de Suzano, que teve um saldo de
1.390.

O número corresponde à diferença en-
tre admissões e demissões no período sob
o regime da CLT (Consolidação das Leis
do Trabalho), considerando os setores de
atividade econômica; no caso: extrativa
mineral, indústria de transformação, ser-
viços industriais de utilidade pública, cons-
trução civil, comércio, serviços, adminis-
tração pública e agropecuária.

Em Barueri esse é o melhor resultado
para o mês desde setembro de 2013, quan-
do o saldo foi de 1.854 vagas.

No levantamento deste ano, o setor que
mais registrou movimento de contratações
e demissões na cidade foi o de servi-
ços, gerando, sozinho, um saldo de 994
vagas. Em seguida veio a construção ci-
vil, com 180. Nos últimos 12 meses o
município acumulou um saldo positivo de
5.165 vagas.

A cidade lidera o ranking na região oeste
da Grande São Paulo. Depois dela, o me-
lhor desempenho ocorreu em Osasco, com
284 vagas, seguido de Santana de Parnaíba
com 210, Jandira com 161, Itapevi com 54,
Carapicuíba com 53 e Pirapora do Bom
Jesus com 26 vagas.

Este ano Barueri registrou saldo posi-
tivo na maioria dos meses até agora, espe-
cialmente no período de junho para cá,
quando os números foram de 2.814, 545
(julho) e 1.142 (agosto) postos de traba-
lho. Nos primeiros meses de 2019 tam-
bém houve alta em fevereiro (228 vagas) e
abril (419 vagas).

“A geração de empregos tem sido uma
das principais metas deste governo e não
apenas pelo fortalecimento da nossa eco-
nomia, mas pela valorização da nossa gen-
te. Trabalho é dignidade, é ação, é partici-
pação, é inspiração. O trabalho é a princi-
pal fonte de criação no mundo e garantir o
lugar ao sol do nosso povo é uma priorida-
de para nós. Fico realmente feliz com es-
ses resultados, pois mostram que estamos
no caminho certo e estamos trabalhando
para ir muito além”, declara o secretário
de Indústria, Comércio e Trabalho de Ba-
rueri, Joaldo Macedo Rodrigues – o Ma-
goo.

No Brasil
No Brasil, também beneficiado pelos

setores de serviços e indústria, este foi o
melhor setembro desde 2013, acumulan-
do 157.213 postos formais de trabalho.
Este é também o sexto mês seguido de
crescimento, conforme indica o Caged. De
janeiro a setembro deste ano foram cria-
dos 761.776 empregos, um resultado 6%
maior do que no mesmo período do ano
passado.

Barueri registra
3º maior saldo de
empregos no Estado
de São Paulo

Diego - Diretor de Comunicação, prefeito Pau-
lo Barufi, José Moreau e Fábio Mendonça -
Jornal A Cidade
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