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Parabéns Carapicuíba 55 anos! / Barueri 71 anos!

#FIQUE EM CASA

VAMOS QUEBRAR A CORRENTE DESTE VÍRUS

Prefeituras de Carapicuíba,
Barueri, Jandira e Osasco
decretam fechamento do
comércio

Região soma 6 mortes
suspeitas por coronavírus

Barueri anunciou o terceiro óbito de pessoas com sintomas da
doença e Parnaíba contabilizou seu primeiro caso. Outros dois
aconteceram em Itapevi. No Estado são 22 mortes confirmadas

Presidente da Câmara
de Osasco mobiliza
servidores para doação
nos bancos de sangue

Essa edição apesar da apreensão e prevenção que todos estão passando por
conta do Coronavírus, temos também que noticiar especialmente ao aniversário de
55 anos da emancipação do município de Carapicuíba,  no dia 26 de março.

Nascida de uma aldeia indígena, fundada em meados do século XVI, passou por
todas as transformações e modernizações que o tempo foi exigindo.

Sempre hospitaleira, recebe pessoas de todas as partes do mundo, imigrantes e
migrantes, que com a força de seu trabalho constante foram, passo a passo, trans-
formando Carapicuíba.

A cidade ainda é muito carente de recursos, até em função da sua “pequena”

extensão territorial, mas é recheada de homens e mulheres de boa vontade, políti-
cos, comerciantes, empresários e uma população que quer vê-la emergir, brilhar e,
tal qual Davi perante Golias, se tornar uma heroína.

Não podemos deixar também de lembrar que a vizinha Barueri, de quem um dia
Carapicuíba foi bairro, aniversaria no mesmo dia completando 71 anos de emanci-
pação.

Às duas cidades, aos seus munícipes dizemos:
Parabéns Carapicuíba! Parabéns Barueri!
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A DISTRIBUIDORA DE OVOS DA REGIÃO
QUE VENDE MUITO MAIS BARATO.

OVOS BRANCOS (JUMBO, BIG JUMBO) CAIPIRA

E CODORNA E MUITO MAIS. VENHA CONFERIR!

O ANIVERSÁRIO É DE CARAPICUÍBA E
BARUERI, MAIS QUEM GANHA EM
PREÇO E QUALIDADE É VOCÊ!

Editorial

PARABÉNS CARAPICUÍBA 55 ANOS!

Não sabemos se estamos diante de uma arma biológica.
Não sabemos se a China arquitetou esse caos em benefício próprio.
Ninguém sabe se é conseqüência da própria intervenção do homem na natureza.
Alguns até dizem ser punição de Deus.
Outras falam sobre teoria da conspiração.
Umas são otimistas, outras não.
Outras dizem que estamos vivendo o apocalipse.
Há todavia uma verdade incontestável:
O MUNDO PAROU .
Independente das diferentes formas de pensamento.
E este God's break veio em tempo oportuno.
A humanidade está desenfreadamente enlouquecida.
O homem não tem tempo para refletir sobre si mesmo nem olhar para o outro, não
tem tempo para amar sua família.
Essa oportunidade, é para colocarmos a própria vida em ordem.
Rever conceitos, valores e resignificar a nossa própria existência...
Este silêncio oportuno é CURATIVO
As ruas estão ficando vazias.
As estradas, os bares, os templos, as escolas, as universidades, os aeroportos estão
parando...

Temos Produtos de Minas Gerais. Consulte!

PARABÉNS CARAPICUÍBA 55 ANOS!
PARABÉNS BARUERI 71 ANOS

“Nossa equipe se orgulha
em fazer parte dessas

cidades”, afirma Rodrigo

Temos

Queijo: Fresco

Trufado,

Napolitano

O MUNDO

ESTÁ EM

ALERTA!!

E há certamente, para quem está atento, um  silêncio no céu.
Algo profundamente espiritual está acontecendo e poucos conseguem perceber.
Este é um silêncio de reverência.
Deus está falando.
A dor fala.
É tempo de endireitarmos as nossas veredas.
Muitos estão morrendo pela COVID19.
Mas há outros vírus muito piores matando milhares de pessoas todos os dias.
A fome. A injustiça. A ambição. A omissão.
Que cada um possa fazer do caos deste momento, uma reflexão dos seus
atos e de sua vida...

Vamos dobrar nossos joelhos e pedir a Deus compaixão pelo mundo!!!
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#FIQUE EM CASA

Prefeitura de

Carapicuíba decreta

fechamento do comércio

No sábado, dia 21, o prefeito assi-
nou o Decreto nº 4.981  para o fecha-
mento de bares, casas noturnas e taba-
carias. A medida começa a valer a partir
de hoje para esses locais. Outros comér-
cios de serviços não essenciais deverão
ser fechados na terça-feira (24). Clique
aqui e confira o documento na íntegra.

Os locais de serviços e comércios
essenciais, poderão funcionar, como:
supermercados, farmácias, padarias,
açougues, quitandas, postos de combus-
tível, pet shop, bancos, entre outros.

Para os estabelecimentos que fazem
o serviço de entrega em casa, como la-
vanderia, gás, etc, o funcionamento po-
derá ser normal, com os profissionais
devidamente protegidos. Além disso, os
restaurantes seguem funcionando apenas
com a opção de delivery.

Os velórios deverão limitar o acesso

de pessoas para evitar aglomeração, além
de limitação de duração de até três ho-
ras dos velórios.

Sobre o fechamento das igrejas, os
líderes religiosos da região vão contri-
buir, evitando promover concentração de
pessoas. Muitos já têm realizados cultos
e missas on-line.

Carapicuíba registra dois casos con-
firmados de coronavírus. A primeira pes-
soa viajou para Itália e Espanha e a se-
gunda teve contato com um caso sus-
peito de outro município. Ambas foram
atendidas pela rede particular na cidade
de São Paulo e estão em monitoramen-
to domiciliar. Atualmente, nossa cidade
tem 132 casos suspeitos.

Acompanhe as informações oficiais,
nos canais de comunicação da Prefeitu-
ra. Evite fake news.
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A melhor divulgação
para o seu produto

ou serviço.
ANUNCIE AQUI!

PARABÉNS CARAPICUÍBA E
BARUERI PELO ANIVERSÁRIO
DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA,

EM 26 MARÇO

O presidente Jair Bolsonaro
definiu como essenciais as ati-
vidades e serviços da imprensa
como medida de enfrentamen-
to à pandemia de covid-19. O
decreto foi publicado no domin-
go, 22 de março, em edição
extra do Diário Oficial da União
.De acordo com o texto, deve-
rão ser resguardados o exercí-
cio pleno e o funcionamento de
todos os meios de comunica-
ção e divulgação disponíveis,
“incluídos a radiodifusão de
sons e de imagens, a internet,
os jornais e as revistas, entre
outros”. A medida visa garantir
a difusão de informações à po-
pulação e também cumpre o
princípio constitucional da pu-
blicidade em relação aos atos
praticados pelo governo.

Pelo decreto, está proibida
a restrição à circulação de tra-
balhadores da imprensa que
possa afetar o funcionamento

Governo define atividade da
imprensa como essencial

Pelo decreto, está proibida a restrição à circulação de trabalhadores da imprensa que possa afetar o funcionamento das atividades.

das atividades. Mas, na execu-
ção dos serviços, deverão ser
adotadas todas as cautelas para
redução da transmissão do novo
coronavírus.

Na sexta-feira, 20, o gover-
no havia editado decreto com
uma lista de 35 atividades es-
senciais durante a crise provo-
cada pelo covid-19, mas não
incluiu a imprensa. Entre os ser-
viços já listados  estão a assis-
tência à saúde (incluídos os ser-
viços médicos e hospitalares),
o transporte intermunicipal, in-
terestadual e internacional de
passageiros e os serviços de táxi
ou de aplicativo, serviço de call
center, captação e tratamento de
esgoto e lixo, serviços funerári-
os, compensação bancária e ser-
viços não presenciais de insti-
tuições financeiras, fiscalização
ambiental e fabricação e venda
de produtos de saúde, higiene,
alimentos e bebidas.

ANJ
Na segunda-feira, 23 de

março, dezenas de jornais bra-
sileiros unificam suas capas
como forma de apoio ao com-
bate à pandemia de covid-19. A
ação é uma campanha da Asso-
ciação Nacional de Jornais

(ANJ) contra a desinformação,
que pode agravar as consequ-
ências do novo coronavírus.

A mensagem do anúncio
destaca a importância da infor-
mação e da responsabilidade de
todos no enfrentamento da pan-
demia. “Ao se unirem em um
esforço em comum, os jornais

também conclamam para a va-
lorização da informação jorna-
lística e criam uma hashtag uni-
ficada – #imprensacontraovirus
– que indica os esforços dos
meios de comunicação na luta
coletiva contra o vírus”, infor-
mou a ANJ.

De acordo com a entidade,
estudos indicam que, diante de
desafios, como a pandemia do
novo coronavírus, as pessoas
têm mais preocupação com in-
formações falsas espalhadas nas
redes sociais e tendem a depo-
sitar mais confiança no jorna-
lismo profissional. “Pesquisa da
Edelman divulgada na semana
passada, por exemplo, revelou
que a maior parte (64%) das
populações de dez países, in-
clusive a do Brasil, vê na im-
prensa a fonte de informação
mais confiável neste momento”,
diz a ANJ.

Fonte: Agência Brasileira de Notícias
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Parabéns Aline (Rancho Portella)

Quem celebra idade nova no dia 27/03, é a
nossa querida e amada filha Aline. Parabéns pelo
seu aniversário! Este foi mais um ano de orgu-
lho e alegrias que você nos proporcionou. Não
existe no mundo filha mais preciosa que você,
disso não temos dúvidas, e seu coração de ouro
merece toda felicidade que nele couber.

Siga sempre seu ca-
minho e seus sonhos,
meu amor, e jamais
permita que lhe roubem
a ilusão de viver e esse
seu sorriso tão lindo e
especial. Seja feliz,
hoje e todos os dias da
sua vida, e celebre
sempre a pessoa mara-
vilhosa que você é. Te
amamos!

Com carinho da sua
mãe, Meire, seu pai
Luis Carlos, seu irmão
João Carlos, familiares
e amigos.

O prefeito de Jandira, Paulo
Barufi, assinou nesta sexta-fei-
ra (20) o decreto 4.208/2020
que determina a interrupção do
funcionamento dos estabeleci-
mentos comerciais e atividades
do comércio ambulante na ci-
dade para atendimento presen-
cial, a partir de quarta-feira (25).

A medida vale por 30 dias,
podendo ser prorrogado. Fica
autorizada apenas a manuten-
ção dos serviços administrativos
e a realização de vendas por
meio de aplicativos, internet ou
instrumentos similares.

Fica autorizado o atendi-
mento ao público somente aos
seguintes estabelecimentos co-
merciais: Farmácias, hipermer-
cados, supermercados, merca-
dos, feiras livres, açougues, pei-
xarias, hortifrutigranjeiros, qui-
tandas e centros de abasteci-
mento de alimentos, lojas de
conveniência, lojas de venda de
alimentação para animais, dis-
tribuidores de gás, lojas de ven-
da de água mineral, padarias,
restaurantes e lanchonetes, pos-
tos de combustível e outros que
vierem a ser definidos em ato
conjunto expedido pelas Secre-
tarias Municipais de Governo,
da Saúde e de Desenvolvimen-
to Econômico e Trabalho.

Estes estabelecimentos lis-
tados devem intensificar as
ações de limpeza, disponibi-

Prefeitura de Jandira interrompe funcionamento
de estabelecimentos comerciais
A medida entra em vigor na quarta-feira, 25 de março, valendo por 30 dias, podendo ser prorrogado

lizar álcool em gel aos seus
clientes, divulgar informa-
ções acerca da COVID-19 e
das medidas de prevenção e,
nos casos de restaurantes e
lanchonetes, manter espaça-
mento mínimo de 1 metro
entre as mesas.

 Outras ações no município
Ainda nessa semana a Pre-

feitura já havia ampliando as
medidas para o enfrentamento
ao coronavírus. O Centro de
Combate ao Coronavírus está
sendo montado no recém refor-
mado prédio do Centro de Rea-
bilitação Humana, o CRH. As
UBS e a UPA estão realizando
o atendimento até que o CRH

seja aberto.
 Desde a quinta-feira (19) às

aulas na rede municipal de en-
sino estão suspensas, assim
como as atividades no Centro
de Convivência do Idoso, no
CRJ, Cursinho Popular e UAB.

Os eventos já agendados,
Paixão de Cristo e de 1º de
maio, foram suspensos a fim de
evitar aglomerações. A Área de
Lazer do Trabalhador, a Cida-
de de Criança e o Parque Eco-
lógico estarão fechados a partir
desta semana.

As férias de médicos, enfer-
meiros e demais profissionais
que atuam na rede municipal de
saúde foram suspensas até o dia
15 de maio.

Repartições públicas
As repartições municipais

estarão fechadas para atendi-
mento ao público a partir de se-

gunda-feira (23). Alguns servi-
ços podem ser realizados atra-
vés dos canais de contato da
Prefeitura.
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Parabéns Carapicuíba 56 anos!

INVESTIMENTOS AO COMBATE
AO CORONAVÍRUS

- Atualizado em 18/03/2020
A Administração municipal anunciou um investi-

mento extra de 10 milhões para a pasta de saúde, o
recurso poderá ser utilizado para a contratação de lei-
tos particulares e para qualquer custo que se faça ne-
cessário durante o combate ao coronavírus.

SUSPENSÃO DAS FÉRIAS PROFISSI-
ONAIS DE SAÚDE E SEGURANÇA

- Atualizado em 18/03/2020
A Administração municipal determinou a suspen-

são das férias dos profissionais das pastas de saúde e
segurança, referentes aos meses de abril e maio com o
objetivo de manter os serviços públicos com 100% do
efetivo. Da mesma forma estarão suspensas as utiliza-
ções de bancos de horas, licenças e folgas de aniversá-
rio por parte dos servidores acima citados. A medida
atende as recomendações da Organização Mundial da
Saúde e da Secretaria de Saúde do Estado. Informa-
ções ligue: 4622-7500

CENTRO DE CONVIVÊNCIA
DO IDOSO - CCI

- Atualizado em 16/03/2020
Para preservar a saúde dos idosos do município

que são o maior grupo de risco com relação ao coro-
navírus, todas as atividades do Centro de Convivência
do Idoso estão suspensas, por tempo indeterminado. A
medida atende às recomendações da Organização
Mundial da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde. In-
formações ligue: 4154-4687

AULAS NOS COLÉGIOS DO MUNICÍPIO
- Atualizado em 16/03/2020
Nos colégios do município foi determinada a sus-

pensão gradual das aulas desde o último dia 16 para
que os pais possam se organizar e encontrar alternati-
vas para a suspensão total das aulas que, ocorrerá no
próximo dia 23. Vale destacar que os alunos que não
comparecerem às aulas entre os dia 16 e 20 não terão
prejuízos com relação a faltas e notas. A medida visa
atender a determinação da Organização Mundial da
Saúde e da Secretaria Estadual da Saúde para evitar
aglomerações e possível exposição ao vírus. Mais in-
formações ligue: 4622-8600

DRAMA DA PAIXÃO
E EVENTOS MUNICIPAIS

- Atualizado em 16/03/2020
No sentido de evitar aglomerações, exposição e

possível disseminação do vírus, todas as atividades do
“Drama da Paixão”, incluindo ensaios, estão suspen-
sas por tempo indeterminado. A medida atende a reco-
mendação da Organização Mundial da Saúde e da Se-
cretaria Estadual da Saúde. Da mesma forma outros
eventos como palestras, conferências, formaturas e etc,
também foram suspensos sem previsão para realiza-
ção. Informações Drama da Paixão: 4622-8700

CURSOS PROFISSIONALIZANTES
- Atualizado em 16/03/2020
No sentido de evitar aglomerações, seguindo

as recomendações da Organização Mundial da
Saúde e da Secretaria Estadual da Saúde, os cur-
sos profissionalizantes oferecidos pela prefeitura es-
tão suspensos por tempo indeterminado. Mais infor-
mações ligue: 4622-8250

Fonte: www.santanadeparnaiba.sp.gov.br/coronavirus
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Dentro dos investimentos em
educação tecnológica que a rede
de ensino vem recebendo, to-
das as escolas e setores admi-
nistrativos da Secretaria de Edu-
cação de Barueri contam com
equipamentos para videoconfe-
rências.

Nesta época de isolamento
social, gestores de diversos se-
tores da Secretaria de Educação
seguem trabalhando e importan-
tes reuniões e decisões vêm
acontecendo graças à videocon-
ferência.

Frequentemente, as reuniões
via videoconferência envolvem
diretores, coordenadores educa-
cionais e cursos para professo-
res, entre outros produtivos en-
contros.

Uma videoconferência com
todas as instruções sobre plano
de carreira já havia ocorrido re-
centemente na Secretaria de
Educação.

Com medida de isolamento,
Secretaria de Educação
realiza videoconferências

Atenção para essas recomendações não
sai de casa se o caso não for grave!

#fiqueemcasa#Barueri



 Cidade que me recebeu em 1976!
Aqui construir minha Família e amigos! Foi
com muito orgulho que por 8 Anos de 2009
à 2016 dei minha contribuição no processo
de desenvolvimento da nossa Cidade, atra-
vés da Gestão do PT Partido dos Trabalha-
dores ajudando nos seguintes Benefícios:
• Implementação da Coordenadoria de De-
fesa Civil, criação da Guarda Municipal e
na Vinda do Corpo de Bombeiros para a
Cidade.
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Em meio a um alerta do go-
verno do Estado de São Paulo,
a Câmara Municipal de Osasco
está realizando, junto a seus ser-
vidores, uma campanha de in-
centivo à doação de sangue.

O Presidente da Câmara,
Ribamar Silva, solicitou que
aqueles que possuem os requi-
sitos para doação aproveitem o
período de “home-office" para
doar sangue. “É um ato emer-
gencial e, acima de tudo, um
ato de amor ao próximo. Mais
do que nunca, precisamos nos

Presidente da Câmara
de Osasco mobiliza
servidores para doação
nos bancos de sangue

unir para minimizar a crise nos
estoques de banco de sangue”,
disse o presidente.

O governador João Dória
fez, na terça-feira (17), um ape-
lo para que doadores de sangue
compareçam às unidades urgen-
temente e ajudem a repor os es-
toques. De acordo com o coor-
denador do Comitê de Contin-
gência do Corona Vírus, o in-
fectologista David Uip, “diante
da crise provocada pela disse-
minação do corona vírus, os he-
mocentros de São Paulo estão

enfrentando uma drástica redu-
ção nos estoques”.

Uip fez um alerta, informan-
do que o melhor dos bancos de
sangue do estado tem estoque
somente para uma semana.
“Isso é extremamente grave,
pois os doadores estão com
receio de serem infectados
durante o ato da doação. Se
tem um lugar que está prote-
gido é o banco de sangue,
que tem todo o requinte téc-
nico de proteção ao doador”,
ressaltou o infectologista.

O Presidente da Câmara, Ribamar Silva, solicitou que aqueles que possuem
os requisitos para doação aproveitem o período de “home-office" para doar
sangue
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Em 24 horas, subiu de 4 para 6 o
número de mortes suspeitas de corona-
vírus nas cidades da região. Neste do-
mingo, Barueri confirmou mais um óbi-
to de paciente com sintomas da doença,
elevando o total para 3 na cidade. Em
Santana de Parnaíba, também houve um
óbito, que está em investigação.

Além disso dois casos tinham sido
anunciados pela Prefeitura de Itapevi, na
semana passada. Para nenhum deles
houve confirmação de que o paciente
estaria com coronvaírus pelo Instituto
Aldolfo Lutz.

Em todo o Estado, a Secretaria de
Estado da Saúde registrou um total de

SAÚDE

Região soma 6 mortes
suspeitas por coronavírus

Barueri anunciou o terceiro óbito de pessoas com sintomas da
doença e Parnaíba contabilizou seu primeiro caso. Outros dois
aconteceram em Itapevi. No Estado são 22 mortes confirmadas

22 óbitos confirmados de pessoas com
coronavírus, todos na Capital. Dos sete
novos óbitos confirmados desde ontem,
cinco são homens (76, 81, 82, 82, 83
anos) e duas mulheres (88 e 96 anos)

Entre o total de mortes registradas
até o momento, 21 ocorreram em hos-
pitais privados e um em hospital públi-
co. O Estado também registra 631 ca-
sos confirmados.

Já no Brasil, também neste do-
mingo, o número subiu para 25 mor-
tes. As outras três aconteceram no
Rio de Janeiro. Já o total de casos
confirmados é de 1.546, segundo o
Ministério da Saúde.

Governador Doria anuncia estado
de calamidade pública em SP

O Governador João Doria anunciou
na sexta-feira (20) estado de calamida-
de pública em todas as regiões do Esta-
do de São Paulo em decorrência da pan-
demia provocado pelo coronavírus.

A medida assegura que o Governo
do Estado possa elevar gastos acima
dos limites legais para o enfrenta-
mento da emergência global em saú-
de pública provocada pela pandemia.

“Não hesitaremos em tomar todas as
medidas necessárias para proteger vidas,
é nosso dever e obrigação. Salvar vidas
é nossa prioridade absoluta”, afirmou
Doria em entrevista no Palácio dos Ban-
deirantes. A medida estadual reforça
decisão do Governo Federal desta se-
mana e já aprovada pela Câmara dos
Deputados e pelo Senado.

A COVID-19 já infectou 209 mil pes-
soas em todo o mundo, causando 8.778
mortes até agora. Em São Paulo, são
cinco mortes e 286 casos confirmados
até o início da tarde desta sexta – o Es-
tado já registra contaminação comuni-
tária do coronavírus.

Na prática, o decreto assinado por
Doria simplifica compras e contratações
de serviços essenciais no combate ao
coronavírus. Para dar ainda mais agilidade
às ações do Estado, foi criado nesta se-
mana o Comitê Administrativo Extraor-
dinário, coordenado pelo Vice-Governador
Rodrigo Garcia – ele também é Secretá-
rio de Governo.

Medida permite que o Governo de
São Paulo possa elevar gastos
acima dos limites legais para o

enfrentamento da pandemia
provocada pelo coronavírus

Uma das possibilidades permitidas
pelo estado de calamidade pública é co-
locar em funcionamento hospitais que
já estão prontos, mas ainda não estão
abertos por falta de equipamentos e re-
cursos humanos. A compra de aparelhos
seria imediata, com licitações emergen-
ciais e contratação de profissionais sem
concurso.

Coordenador do Centro de Contin-
gência do coronavírus, o médico infec-
tologista David Uip listou os hospitais
em Caraguatatuba (litoral), Bauru (inte-
rior) e São Bernardo do Campo (Gran-
de SP) que se enquadram no cenário
permitido pela calamidade pública e po-
derão ser ativados caso seja necessário.

Outra medida em estudo prevê que,
diante do fechamento temporário de toda
a rede estadual de ensino, o Governo de
São Paulo use recursos extras para in-
vestir em um sistema de ensino à dis-
tância que atenda todos os alunos.

“O objetivo não é gerar pânico, e sim
facilidades para o Governo de São Pau-
lo e seus 645 municípios. É para permi-
tir uma atuação mais precisa e rápida
pelas características que o estado de ca-
lamidade pública permite ao poder pú-
blico. O decreto simplifica o processo
de compras e contratações de serviços
essenciais, tira a burocracia e protege os
gestores públicos”, concluiu Doria.

Fonte: webdiario.com.br
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