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ENTREVISTA

Néia Costa (PDT),
se coloca como
pré candidata a
Prefeitura
de Carapicuíba

A vereadora Néia Costa (PDT)
Carapicuíba, esteve em nossa redação,
nos concedeu, uma reveladora entrevis-

ta onde explica as suas experiências
como vereadora e líder comunitária. O

porque se tornou oposição ao Prefeito e
quais suas pretensões para as eleições

deste ano, em 15 novembro.

Acompanhe a entrevista
feita com exclusividade
por Fábio Mendonça na

Prefeito Elvis Cezar inaugura

na Fazendinha o segundo

terminal rodoviário da cidade

Terminal contará com 13 linhas de ônibus,
sendo 4municipais, 9 intermunicipais

O Prefeito Elvis Cezar falou sobre a
importância deste novo terminal
para a mobilidade urbana da cidade

SAÚDE A campanha tem
como público-alvo adolescentes

de 11 à 12 anosPrefeitura de
Carapicuíba
realiza campanha
de vacinação
contra Meningite
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Em visita técnica ao CIT,
ministro Marcos Pontes
conhece a plataforma
Inovação Barueri

Ministro Marcos Pontes visita sede do CIT

 “O maior bem jurídico que se pretende
proteger através destas medidas é a

vida”, afirma Dr. Saraiva

TRABALHADOR:

FIQUE SABENDO DOS SEUS
DIREITOS COM O DR. SARAIVA
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Paraibinha

confirma:
“sou pré-candidato
a vereador de
Carapicuíba pelo PTC”

O líder Paraibinha se apresenta
como pré candidato à vereador
nas eleições municipais de 15 de
novembro, em Carapicuíba/SP
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Dr. Jecivaldo se
apresenta como
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prefeito
em Carapicuíba
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Em 09/07/2020 o Brasil registrou 1.759.103 casos e 69.254 óbitos por coronavírus
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A DISTRIBUIDORA DE OVOS DA REGIÃO
QUE VENDE MUITO MAIS BARATO.

OVOS BRANCOS
(JUMBO, BIG JUMBO)
CAIPIRA, CODORNA

E MUITO MAIS.
VENHA CONFERIR!

Temos Produtos de Minas Gerais. Consulte!

Temos

Queijo: Fresco

Trufado,

Napolitano

Prefeitura de Carapicuíba realiza

campanha de vacinação contra Meningite

A Prefeitura de Carapicuíba, por
meio da Secretaria de Saúde iniciou a
campanha de vacinação contra menin-
gite e infecções generalizadas, causadas
pela bactéria meningococo dos tipos A,
C, W e Y. A campanha tem como públi-
co-alvo adolescentes de 11 à 12 anos.

A vacina aplicada é a Meningocóci-
ca ACWY Conjugada, que estimula o
desenvolvimento de anticorpos contra a
bactéria. A imunização do atual públi-
co-alvo entrou para o Calendário Naci-
onal de Vacinação este ano, após deter-
minação do Ministério da Saúde.

Para tomar a vacina, o adolescente
deve comparecer em qualquer Unidade
Básica de Saúde de Carapicuíba, de se-
gunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas.
É necessário estar acompanhado dos pais
ou responsáveis e apresentar o cartão
SUS, RG e carteira de vacinação.

Vale lembrar que a vacina Meningo-
cócia C, outro importante imunológico

SAÚDE

contra a meningite, indicada para bebês
aos 3 e 5 meses (com reforço até os 5
anos), também é oferecida nas UBS’s,
de acordo com o calendário de nacional
de vacinação.

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIADA
ALPHA CAVE COMÉRCIO DE

VINHOS S.A.

Senhores Acionistas:
Convocamos a comparecer à AGE da

empresa ALPHA CAVE COMÉRCIO
DE VINHOS S/A CNPJ/MF sob o nº
05.995.140/0001-60, com sede da Alame-
da Tocantins, nº 75 – lj 2 A Alphaville –
Barueri/SP – CEP: 06455-020, no dia 22/
07/2020, a partir das 10:00hs (dez horas).
A assembleia digital será realizada por
meio da plataforma digital [https://
www.3cx.com], link de acesso disponibi-
lizado por e-mail, com participação e a
votação à distância,nos termos da IN DREI
nº 79, de 14/04/2020.  Pauta do dia: (a)
extinção do Conselho de Administração e
a reforma do estatuto social da Companhia;
(b) destituição dos membros do Conselho
de Administração (c) ratificação dos atos
de gestão; (d) alteração do endereço da
sede da Companhia. Barueri/SP, 09 de Ju-
lho de 2020.

João Bosco Azevedo Campos
Presidente

A campanha tem
como público-alvo adolescentes

de 11 à 12 anos
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AQUI TEM! Auto Peças e Acessórios em geral

Av. Comendador Dante Carraro, 856 - C idade Ariston - Carapicuíba - SP
Tels.: 4181-7662  /  4202-3106  /  94754-9937 (Whats - Dudu)

ENTREVISTA

Néia Costa (PDT),

Acompanhe a entrevista:

JORNAL A CIDADE -
Como vai  a sua saúde, tive-
mos a informação que a se-
nhora deu positivo, no Co-
vid19?

Néia Costa - Sim. Infeliz-
mente eu fiz o teste no mês
passado e deu POSITIVO. Fi-
quei em quarentena juntamen-
te com a minha filha, hoje me
sinto muito bem e forte para
trabalhar pelo meu povo. Que-
ro aproveitar a oportunidade e
agradecer o apoio dos amigos
e da população pelas mensa-
gens e as orações que me man-
daram.

JA - A senhora foi eleita
pela primeira vez  com 1340
votos, conte - nos uma pou-
co desta sua primeira expe-
riência legislativa?

R- Eu sou uma pessoa de
formação humilde, já trabalhei
em vários segmentos fui feiran-
te, doméstica entre outros tra-
balhos que exerci.  Mas sem-
pre gostei de trabalhar com o
social, ajudando o próximo,
isso me dá muita satisfação. Em
2016, amigos, familiares e pes-
soas que conhecem o meu tra-
balho, me pediram para eu sair
candidata, eles queriam que eu,
os representasse na Câmara, foi
o que fiz, com o apoio deles
consegui me eleger.

A vereadora Néia Costa (PDT) Carapicuíba, esteve
em nossa redação, nos concedeu, uma reveladora
entrevista onde explica as suas experiências como
vereadora e líder comunitária. O porque se tornou
oposição ao Prefeito e quais suas pretensões para

as eleições deste ano, em 15 novembro.

JA- Ao assumir o cargo de
Vereadora, a senhora levan-
tou a bandeira que o seu
mandato “era para o povo,
junto com o povo”. Como
tem sido o seu mandato jun-
to ao povo?

R- Sim, está foi a  platafor-
ma da minha campanha junto
com o povo e para o povo.
Acreditei no projeto do atual
Prefeito e me decepcionei, mas
eu não esqueci, da minha pro-
messa de legislar com o povo,
por isso eu sou oposição ao Pre-
feito,  ele se esqueceu da popu-
lação que o elegeu.

JA - Explique os motivos
que a fez romper com Prefei-
to?

R- Simples,  primeiramente
ele se esqueceu da população.
No seu mandato, até o momen-
to, na área saúde mais se preo-
cupou em reformar postos, do
que contratar médicos e enfer-
meiros. Reformou mais creches
do que construiu, a segurança
não preciso falar nada, a cida-
de todos os dias é manchete
negativa na mídia.  A  educa-
ção da cidade está abandona-
da, etc..

Vendo  todos estes desman-
dos, não tive dúvidas fiquei
com o povo que há muito me-
rece respeito. E sou oposição
com orgulho.

JA - A vereadora usa mui-
to o Facebook fazendo lives
e mostrando a população
como registrando  os proble-
mas da cidade. Tem dado cer-
to esta mídia social?

R- Foi bom você perguntar
isso, as pessoas se esquecem
que uma das funções do Verea-
dor é fiscalizar o Executivo e
apresentar leis. Eu uso todos
meios disponíveis para manter
a população informada, para
poder cobrar do Prefeito e sua
base de apoio, o caos que
está a nossa querida cidade.
Eu sou a voz do povo, para
isso fui eleita. Sou sim a Verea-
dora das lives.

JA -  Não tem medo de se
expor tanto assim?

R- Já fui ameaçada várias
vezes e não tenho medo, as
ameaças que recebo não me in-
timidam. Lógico que tomo al-
gumas precauções para a minha
segurança e da minha família,
eu não temo a população e sim
os poderosos que reinam na ci-
dade. Não irão  facilmente me
calar, com ameaças.

JA- A pandemia pegou to-
dos de surpresa. Quais têm
sido as suas ações para aju-
dar a população?

R- Nós fizemos algumas so-
licitações ao Prefeito, como não
cobrar energia elétrica da popu-
lação mais carente, construir
um Hospital da Campanha, dis-
tribuição  álcool gel para o povo,
distribuição de marmitex para
aqueles que estão na rua. Des-
de o início da pandemia eu fui
a Vereadora que mais exigiu da
Prefeitura, mesmo sabendo que
o Prefeito se escondia da po-
pulação.

JA- Na sua visão, o que
achou dos investimentos na
área da saúde por parte da
Prefeitura?

R- Não vi nada. Para você
ter uma ideia, e a população en-
tender, para o combate do Co-
vid19 veio para cidade 51 mi-
lhões eu não vi onde foi usado
este dinheiro, nada até agora,
foi demonstrado. Onde foi in-
vestido.  Tanto que o TCE (Tri-
bunal de Contas do Estado),
está  pedindo explicações, des-
ta verba que veio para o com-
bate da pandemia e o que foi
feito com o orçamento da saú-
de, o Prefeito nada fala.

JA- Quais são as suas pre-
tensões políticas para esta
eleição?

R- Como todos sabem es-
tou filiada ao PDT, gostei de
atuar no meu primeiro manda-
to em favor do povo. Não vou
concorrer a reeleição para Ve-
readora e sim me colocar como
pré candidata a Prefeitura.

JA- Explique melhor as
sua pretensões?

R- A cidade precisa ser co-
mandada pelo povo, entra elei-
ção, sai eleição; sempre os mes-
mos com as mesmas promes-
sas e quando assumem, nada
fazem. Me sinto preparada para
governar a cidade, conheço
quais são os problemas e o mais
importante, gosto de estar jun-
to do povo. Quem me conhece
sabe que o estou dizendo, trans-
parência acima de tudo.

JA - Então a senhora acre-
dita que iremos ter pela pri-
meira vez uma mulher na
Prefeitura?

R- Creio que sim, sei que
tem outras pré candidatas,
isso é bom, chega do mes-
mo, a população está cheia
de promessas vazias e polí-
ticos de “quarentena” o tem-
po todo que se isola do povo,
só aparecem para enganar
com falsas promessas em ano
de eleição.

se coloca como pré candidata
a Prefeitura de Carapicuíba

“A população está cheia de promessas vazias e políticos de
“quarentena” o tempo todo que se isola do povo, só aparecem
para enganar com falsas promessas em ano de eleição”, declara
a vereadora Néia Costa

“Eu sou a voz
do povo,

para isso fui
eleita.

Sou sim a
Vereadora

das lives”.

Néia Costa
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Paraibinha confirma: “sou pré-candidato
a vereador de Carapicuíba pelo PTC”

Recebemos na redação do
Jornal A Cidade, o líder comu-
nitário e conhecido por toda ci-
dade, como Paraíba ou como
costumam chamá-lo, Paraibi-
nha.

Morador de Carapicuíba há
33 anos, sempre teve como so-
nho uma cidade melhor e livre
dos desmandos dos políticos.

“Cansei de ajudar eleger vá-
rios políticos aqui em Carapi-
cuíba. Eles nos procuram na
época da eleição e quando elei-
tos fica complicado chegar até
eles, e os eleitores me cobram
isso”, disse Paraibinha.

Sempre ligado junto as co-
munidades carentes, Paraibi-
nha, desde a década de 80, vem
na medida do possível lutando
junto com a comunidade por
uma cidade melhor para a po-
pulação. “Não tenho nenhum
cargo político, as pessoas me
procuram como seu eu fosse
um assessor dos vereadores,
sempre que pude tenho levado
algumas reivindicações e recla-
mações da comunidade ao ve-
reador Flavinho Ampermag,
meu amigo e parceiro”, enfati-
za Paraibinha.

“Nos bairros por onde pas-
so há vários anos, até os cachor-
ros me conhecem, (brinca, Pa-
raíba.), moradores, comercian-
tes, prestadores de serviços e
empresários, sempre me per-

guntaram sobre a questão polí-
tica da cidade e que eu tinha
que sair candidato e não ficar
atrás dos políticos, foi ai que
conversei com minha família a
respeito e todos deram total
apoio, então decidi encarar essa
nova jornada e disputar o plei-
to 2020, aqui na minha querida
e amada cidade”.

Por isso, e por atender aos
anseios da comunidade, o líder
Paraibinha se apresenta como
pré candidato à vereador nas
eleições municipais de 15 de
novembro, em Carapicuíba/SP,
pelo partido PTC, que tem
como pré candidato a prefeito
Dr. Jecivaldo.

“Quando o Líder Comuni-
tário Paraibinha filiou-se ao nos-
so partido (PTC/Carapicuíba),
para nós da executiva foi uma
honra, conhecemos a luta e o
trabalho deste incansável cida-
dão e amigos de todos, tem um
coração gigantesco e não mede

O líder Paraibinha se apresenta como pré candidato à vereador nas eleições municipais de 15 de novembro, em Carapicuíba/SP

Quem é Luiz Bezerra  de Moura
- (conhecido por Paraibinha)?

Famíliares e amigos do pré candidato Paraibinha, unidos nessa nova jornada

Sou paraibano de São Gonçalo - Sousa, Estado da Paraí-
ba, com muito orgulho sou morador da cidade, morrei na
cohab 8 anos, há 26 moro na Vila Menck,  aqui cheguei e me
estabeleci, formei uma família linda, graças a Deus, minha
esposa Cleusa é uma pessoa maravilhosa, criei meus filhos
Juliana e Bruno, tenho a cidade de Carapicuíba, no meu cora-
ção, amo esta cidade e as pessoas que aqui vivem. Quero
retribuir todo o carinho que recebi, sendo um político honesto
e participativo”.

esforço para ajudar a quem pre-
cisa. Agora como pré candida-
to a vereador em nossa chapa,
essa sua liderança veio de en-
contro com os demais pré can-
didatos que irão fazer a diferen-
ça na renovação política de nos-
sa cidade no dia 15 de novem-
bro”, afirma Tiago Cintra (Pre-
sidente do PTC/Carapicuíba).

“Quero ser um vereador que
se aproxime ao máximo da po-
pulação, isso eu já faço no dia-
adia, quem me conhece sabe.
Sou defensor dos animais e da
natureza, irei fazer uma cam-
panha limpa, sem promessa,
sem enganação, sem dinheiro
(brinca, Paraibinha).  Como lí-
der comunitário conheço as ne-
cessidades dos moradores dos
bairros e tenho conhecimento
de como um vereador pode aju-
dar nas demandas que o muní-
cipes precisam, para obterem
uma vida tranquila e terem uma
resposta digna dos políticos,

lembrando que a popu-
lação paga os impostos
e nós como servidores
públicos temos que aten-
dê-los e dar satisfação
do dinheiro empregado.

Pré candidato a vereador
Paraibinha e o pré-
candidato a prefeito por
Carapicuíba Dr. Jecivaldo

ELEIÇÕES 2020
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ELEIÇÕES 2020

Dr. Jecivaldo se apresenta como
pré-candidato a prefeito em Carapicuíba

SAIBA QUEM É

Não é por acaso que antes da
pandemia do Covid-19, o  Dr. Je-
civaldo, estava sendo visto nos
quatro cantos da cidade de Cara-
picuíba, participando de reuniões
e eventos com amigos, comerci-
antes, empresários, entidades,
igrejas, associações, sindicatos e
lideranças políticas.

Dr. Jecivaldo faz parte da exe-
cutiva do Partido PTC - Carapi-
cuíba, onde foi confirmado sua pré
candidatura a prefeito e da vice
Dra. Elizabeth Araújo nas eleições
em 15 de novembro 2020.

“Sempre atuei dando assistên-
cia nas entidades e tenho uma re-
lação muito forte com a comuni-
dade, me identifico com eles, vi-
ver para servir é estender a mão
a quem precisa, eu  vim de uma
classe pobre e sei com é gratifi-
cante fazer o bem, a quem ne-
cessita de verdade. Quem me co-
nhece sabe que faço isso de cora-

BIOGRAFIA

JECIVALDO ALBUQUERQUE ALEXANDRE,
nasceu em 18/10/1971, natural de Ipaumirim-CE, sendo
o filho primogênito, de outros 5 filhos dos trabalhadores
rurais Vicente Albuquerque e Maria do Socorro.

Jecivaldo veio sozinho para o Estado de São Paulo
em 1989, aos 18 anos, onde inicialmente fixou residên-
cia no município de Guarulhos.

Após residir em algumas regiões da Grande São
Paulo, em 2000, Jecivaldo fixou residência em Carapi-
cuiba.

Em São Paulo trabalhou em diversos ramos de
atividade até que em 2004, após a sua participação
efetiva nas assembleias realizadas pelo Sindicato dos
Vigilantes de Osasco, juntamente com outros cole-

gas, resolveram encabeçar uma chapa para constituir
uma nova diretoria à entidade sindical.

Desde então Jecivaldo Albuquerque é diretor do Sindicato dos
Vigilantes de Osasco e sempre atuou efetivamente em diversas
conquistas que hoje a categoria dos vigilantes tem, a exemplo do
ticket refeição, da instituição do adicional de periculosidade, da
obrigatoriedade de uso de colete a prova de balas pelos vigilantes
e, em especial, ao respeito ao profissional da vigilância privada.

Paralelamente a sua vida profissional, Dr. Jecivaldo sempre
esteve envolvido na política e em várias questões sociais de Ca-
rapicuíba como eleitor e munícipe.

Ao longo dos anos, Dr. Jecivaldo foi buscar conhecimento
técnico, tendo se formado em Direito e hoje atua também como

advogado.

DR. JECIVALDO

“Sempre tenho apontado e mostrado o
que tem para fazer e não pode esperar mais.
É por isso que me coloco a disposição da
população como pré-candidato a prefeito”,

afirma Dr. Jecivaldo

Acompanhe parte da agenda de trabalhos, reuniões e encontros com o Dr. Jecivaldo (PTC)
(pré candidato a prefeito), e a vice Dr. Elizabeth Araújo, todos antes da pandemia do Covid-19

ção, sem querer aparecer. Meu traba-
lho no meio político sempre foi foca-
do em apoiar e eleger pessoas sérias e
comprometidas com o progresso de
Carapicuíba e se aproximar da popu-
lação para ouvir as reivindicações e
colocá-las em prática”, afirma o Dr.
Jecivaldo.

“Carapicuíba Merece Mais”, é
esta bandeira que tenho levanta-
do por onde passo, não preciso
falar mal de quem está no go-
verno para me beneficiar, sem-
pre tenho apontado e mostra-
do o que se tem para fazer,  e
não pode esperar mais. É por
isso que me coloco a disposi-
ção da população como pré-
candidato a prefeito nas próxi-
mas eleições, juntamente com
uma chapa de pré-candidatos a ve-
readores que tenho certeza que irão
renovar e inovar a política aqui em nos-
sa cidade”, conclui Dr. Jecivaldo.
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TRABALHADOR: FIQUE SABENDO DOS SEUS DIREITOS COM O DR. SARAIVA

Por Dr. GILCENOR SARAIVA

I - INTRODUÇÃO
Várias Medidas Provisórias foram

editadas nos últimos dias e estão im-
pactando nas relações de emprego, no
Direito do Trabalho, na economia e na
vida das pessoas. Todas decorrentes
do Decreto Legislativo 6/20 que decre-
tou o estado de calamidade pública no
Pais. O maior bem jurídico que se pre-
tende proteger através destas medidas
é a vida, já que o sistema público de
saúde não vai conseguir amparar to-
dos os necessitados. Daí a necessida-
de de estudo pormenorizado dos im-
pactos da MP 936/20 nos contratos de
emprego e que prevê o pagamento de
um BENEFICÍO EMERENCIAL DE
EMPREGO E RENDA, que não se
confunde com o  auxilio emergencial
previsto pela lei 13.982/2020, regula-
mentada pelo DECRETO Nº 10.316,
DE 7 DE ABRIL DE 2020 para esta
finalidade.

II - OBJETIVOS DA MP 936/20:
O objetivo da MP 936/20, são três:

“I -preservar o emprego e a ren-
da”  “II- garantir a continuidade das
atividades laborais e empresariais;
e “III - reduzir o impacto social
decorrente das consequências do
estado de calamidade pública e de
emergência de saúde pública”.

III - OBJETO DA MP 936/20:
 De acordo com o artigo 3º da MP

936/20 o Objeto da MP também são:
“I - o pagamento de Benefício
Emergencial de Preservação do
Emprego e da Renda”  “II - a re-
dução proporcional de jornada de
trabalho e de salários” e “III - a
suspensão temporária do contrato
de trabalho”.

IV- CAMPO DE APLICAÇÃO
DA MP 936/20

BENEFÍCIO EMERGENCIAL PAGO AO EMPREGADO COMO MEDIDA
DE ENFRENTAMENTO À COVID-19 TRAZIDA PELA MP 936/2020

 “O maior bem jurídico
que se pretende proteger

através destas medidas é a
vida”, afirma Dr. Saraiva

Ao contrário do que fez a MP 927,
que expressamente determinou sua
aplicação aos empregados, urbanos,
rurais, terceirizados, estagiários, apren-
dizes e domésticos no que couber, a
MP 936/20 apontou os empregados
excluídos por esta medida., que dispõe
que a mesma “não se aplica, no âm-
bito da União, dos Estados, do Dis-
trito Federal e dos Municípios, aos
órgãos da administração pública
direta e indireta, às empresas pú-
blicas e sociedades de economia
mista, inclusive às suas subsidiári-
as, e aos organismos internacio-
nais”.  Logo, pode se afirmar que a
MP 936/20 é aplicável para todos os
empregados regidos pela CLT, aos ru-
rais, domésticos, terceirizados e tem-
porários regidos pela Lei 6.019/74, in-
clusive aos aprendizes e aos relacio-
nados pelo artigo 62 da CLT.

V - REDUÇÃO PROPORCIO-
NAL DE SALÁRIO E JORNADA
COM A MP 936/20.

A MP autoriza a redução dos
salários se feita de forma proporcio-
nal a jornada de trabalho, com redu-
ção em até 25%, 50% ou 70%. Ou
seja, se o empregado trabalha
normalmente 40(quarenta) horas
semanais e passa a
trabalhar 20(vinte) horas, a redução
da jornada foi em 50%, então o mes-
mo deve se aplicar ao salário. Isso tudo
deve ser acordado com o empregado
e ele precisa, necessariamente, concor-
dar. Um ponto importante é que
o salário-hora deve ser preserva-
do, isso significa que o quanto o em-
pregado ganha por hora trabalhada se
mantém. Além disso, o funcionário con-
ta com a garantia do emprego durante
o período que o salário foi reduzido e
de forma proporcional após o término
da redução.

VI –  DO BENEFÍCIO PRE-

VISTO NESTA MP 936/20 –BE-
PER.

Tendo a jornada e o salário reduzi-
do o empregado receberá um benefí-
cio do governo chamado Benefício
Emergencial de Preservação do Em-
prego e da Renda – BEPER. Com ele,
o governo garante o pagamento de
um percentual ao empregado e o
cálculo do benefício se dá com base
no valor que o empregado teria di-
reito se recebesse o Seguro De-
semprego e de acordo com o percen-
tual reduzido na jornada e no salário.
Caso o empregado seja demitido ao fi-
nal desses acordos, ele receberá o se-
guro desemprego normalmente, sem
redução de valores. O prazo máximo
de duração dessas reduções é de até
90(noventa) dias durante o estado de
calamidade pública e o prazo de aviso
ao ministério da economia dos acordos
de redução é de até 10(dez) dias, so-
mente assim ele pode realizar o paga-

mento dos benefícios..
VII - SUSPENSÃO DO CON-

TRATO DE TRABALHO
Durante o estado de calamidade

pública a empresa pode suspender o
contrato de trabalho por até 60(ses-
senta) dias, podendo ser dividido em
dois períodos de 30(trinta) dias. Na
suspensão o empregado não pode rea-
lizar nenhum serviço para o emprega-
dor durante todo o período, se por aca-
so o empregado vier a trabalhar,
o empregador será punido e a sus-
pensão do contrato é terminada. Du-
rante a suspensão o empregador
deve manter o pagamento de todos
os benefícios que já são concedidos ao
empregado, como o vale-refeição e
vale-transporte, por exemplo.
Além disso, o empregado recebe 100%
do valor do seguro desemprego pagos
pelo governo, e da mesma forma como
funciona para a redução de jornada e
salário, esse valor não interfere no re-
cebimento do seguro no futuro, caso o
empregado seja demitido.

Empresas que declararam ter
uma receita bruta superior a
R$4.800.000,00 (quatro milhões e
oitocentos mil reais) no ano de 2019 só
pode suspender contratos se pagarem
uma ajuda de compensação mensal no
valor de 30% do valor do salário do
empregado é a ajuda compensatória
obrigatória. Neste caso, o auxilio do
seguro desemprego pago pelo gover-
no é de 70%. Quando falamos
de redução de salário é recomenda-
do ao empregador que a formalização
seja feita conforme a Constituição
Federal(art. 7º, VI). Apesar de a MP
valer como lei, ter essa garantia jurídi-
ca pode evitar problemas com proces-
sos trabalhistas no futuro. Por isso,
apesar da MP privilegiar o acordo in-
dividual é recomendado que formali-
zação deve ser feita por acordo coleti-

vo junto ao sindicato
VIII – DA HIPÓTESE DE

RESCISÃO
Conforme prevê a MP 936/20,

caso o empregado seja
dispensado durante o período de ga-
rantia provisória, ou seja, no meio da
vigência desses acordos, o emprega-
dor deve pagar, além da rescisão, uma
indenização no mesmo valor do per-
centual dos acordos é o que determina
o artigo 10, parágrafo 1º, incisos I, II e
III, variando o valor da indenização
entre 50% à 100% para as hipóteses
de redução de jornada e salário e 100%
de indenização na hipótese de suspen-
são do contrato de trabalho. Mas é bom
que se diga que esta  indenização só é
válida se a dispensa for sem justa cau-
sa, nas hipóteses de dispensa  por jus-
ta causa ou a pedido do empregado não
há o que se falar em indenização.

IX – CONCLUSÃO.
Tanto a MP 927/20, quanto a MP

936/20 abrem várias possibilidades
para o empregador controlar melhor as
finanças durante a crise e para o em-
pregado manter seu vinculo de empre-
go ainda que tenha uma redução na sua
renda.  O que podemos afirmar é que,
diante deste cenário de calamidade
pública, indubitavelmente todos devem
colaborar para a manutenção da saú-
de e sobrevivência ainda que em pata-
mares mínimos.

Dr Gilcenor Saraiva
Advogado
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Escritório de Advocacia: Saraiva &
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Av. Inocêncio Seráfico, 133 - Centro
Carapicuíba - Centro - SP - CEP: 06320-290.
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O Centro de Inovação de Tecnologia de
Barueri (CIT) recebeu na tarde de quinta-
feira (dia 2) a visita técnica do ministro da
Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos
Pontes. O astronauta conheceu a platafor-
ma virtual Inovação Barueri e participou de
transmissão do canal TV Inovação Barueri.

Com a presença também de empresas
parceiras, a equipe técnica do CIT apresen-
tou detalhes sobre a plataforma Inovação
Barueri, que oferece mecanismos e ferra-
mentas que contribuem com o desenvolvi-
mento de pesquisas científicas e tecnoló-
gicas e permitem o intercâmbio entre em-
presários e acadêmicos. A iniciativa tem o
objetivo de produzir soluções socioeco-
nômicas para melhorar a qualidade de vida
das pessoas, oportunizar o acesso a tecno-
logias de alto custo e incentivar o empre-
endedorismo, entre outras soluções cria-
tivas.

O canal TV Inovação Barueri, que dis-
semina cursos, treinamentos e capacita-
ções para funcionários e população em
geral, além de fazer transmissões ao vivo
com conteúdo ligado a tecnologia e inova-
ção, contou com uma participação especi-
al do ministro Marcos Pontes, que relaci-
onou os projetos do Governo Federal na
área de tecnologia e saúde e destacou o en-
gajamento da Prefeitura de Barueri.

“Com espaços como este, nós temos a
possibilidade de dar aos jovens uma visão
de futuro. Quero parabenizar essa visão que

Em visita técnica ao CIT,
ministro Marcos Pontes conhece
a plataforma Inovação Barueri

a cidade de Barueri tem, por trabalhar com
a inovação, que ainda não é comum pelo
país. Espero que essa ideia se espalhe pelo
Brasil”, destacou Marcos Pontes.

Espaço físico
Localizado na sede do CIT, a parte físi-

ca do Inovação Barueri, que também foi vi-
sitado pelo ministro Marcos Pontes e sua
comitiva técnica, seguindo todos os pro-
tocolos de segurança, é mais uma opção
de vivência para a população, estudantes e
empresários. O espaço, que por enquanto
devido à pandemia do novo coronavírus não
está aberto para visitação, conta com labo-
ratórios de informáticas e de desenvolvi-
mento de projetos, coworking (pré- incu-
badoras e incubadoras de projetos, Startups
e Empresas), laboratórios públicos, entre
outros recursos.

Plataforma virtual
Como mais uma alternativa para driblar

a pandemia, o site http://
portal.barueri.sp.gov.br/cit/inovacaobarue-
ri/ já disponibiliza o curso gratuito Acele-
rador de Carreiras, com data prevista para
início no dia 20 de julho. Os interessados
já podem fazer a sua pré-inscrição.

No portal há também informações so-
bre as ações inovadoras já realizadas pelo
CIT, com destaque para o projeto Face Shi-
elds, que confeccionou mais de mil más-
caras de proteção facial com a utilização
de impressora 3D.

Prefeito Elvis Cezar inaugura

na Fazendinha o segundo

terminal rodoviário da cidade

Na  sexta- feira (03), a prefeitura de
Santana de Parnaíba entregou o segundo
terminal rodoviário da cidade. Para evitar
aglomerações devido a pandemia do coro-
navirus, a cerimônia de entrega foi trans-
mitida pelas redes sociais da prefeitura.

Desde a data da inauguração, os mora-
dores e trabalhadores da região da Fazen-
dinha passaram a utilizar o terminal rodo-
viário que faz ligação com os terminais ro-
doviários central (inaugurado em 2015) e,
em breve, com o de Alphaville, que será
inaugurado ainda este ano.

O terminal conta com 8 baias de ôni-
bus, onde passam 4 linhas municipais (sen-
do uma circular) e 9 intermunicipais,
que, atenderá todas as regiões do mu-
nicípio e as cidades de Osasco (Centro)
e São Paulo (Lapa, Morro Doce e Francis-
co Morato).

O Prefeito Elvis Cezar falou sobre a
importância deste novo terminal para a mo-
bilidade urbana da cidade: “Essa obra é um

Terminal contará com 13 linhas de ônibus,
sendo 4municipais, 9 intermunicipais

divisor de águas no transporte público da
região da Fazendinha, pois oferece uma
estrutura completa para o cidadão, para que
ele possa se locomover em todos os bair-
ros da cidade, eliminando todo o problema
de transporte público da região e do muni-
cípio”, comentou o prefeito.

A novidade do terminal da Fazendinha
é a implantação de uma linha circular que
atenderá localidades da região por onde não
passam linhas de ônibus, evitando que mo-
radores tenham que fazer longos percur-
sos para utilizar uma condução.

Motorista de ônibus, Claudinir Silva
afirma que o novo Terminal facilitará os
problemas de deslocamento dos morado-
res da Fazendinha: “A importância deste
novo terminal está no deslocamento, que
ele proporcionará para vários bairros, já que
a maioria dos ônibus que atendem a região
passarão por aqui, gerando os benefícios
que a população merece”, falou o condu-
tor de transporte público.

O Prefeito Elvis Cezar falou
sobre a importância deste
novo terminal para a
mobilidade urbana da
cidade



O governo federal vai lançar, nas pró-
ximas semanas, o programa habitacional
que vai substituir o "Minha Casa, Minha
Vida".

Batizado de "Casa Verde Amarela", o
projeto tem foco na regularização fundi-
ária e no estímulo a financiamentos com
juros baixos.

Hoje você tem de 10 a 12 milhões de
unidades habitacionais no Brasil que não
têm escritura pública, são os ilegais. Você
tem em torno de 60 milhões de unidades
habitacionais, creio que a metade seja ile-
gal, sendo que de 10 milhões a 12 milhões
são passíveis de ser regularizadas. Os ou-
tros não são passíveis porque estão em
áreas não edificantes, são encostas, pân-
tanos, margens de rios e de preservação.
Nós vamos lançar um programa onde nós
vamos apoiar os municípios brasileiros
em programas de regularização fundiária.
São editais que vão ser lançados.

Essa preocupação já é antiga pelo Ze-
Zinho Almeida - Ex-Coordenador da De-
fesa Civil por 8 anos na cidade de Carapi-
cuíba, atua Coordenador do Movimento

HABITAÇÃO FIQUE SABENDO
“Programa "Casa Verde Amarela" com o objetivo da
Regularização Fundiária poderá ajudar milhares de

famílias em áreas e favelas em Carapicuíba-SP”,
afirma ZeZinho Almeida

por Moradia Popular e Digna de Carapi-
cuiba em parceria com a UMM - União
do Movimento por Moradia Popular. "Na
nossa gestão, conseguimos construir o
conjunto habitacional no bairro da Vila
Helena, aonde recebemos os moradores
da Comunidade da Savoy, também, cons-
truímos 4000 mil apartamentos popula-
res na Estrada do Pequia. Esse programa
vai chegar em boa hora, pois em Carapi-
cuíba as famílias vivem sobre as ameaças
de REITENGRACÃO e Ação DEMOLI-
TORIA,  entra ano e sai ano, causando uma
grande insegurança para os munícipes.

O programa de Regularização Fundiá-
ria e Reurb (Regularização de saneamen-
to básico, esgoto, água potável e energia
elétrica em geral) e financiamento as fa-
mílias de Baixa renda poderá  ajudar cen-
tenas e milhares de famílias que moram
em ocupacoes e favelas que  aguardam o
documento da  sua casa, com certeza irá
trazer segurança, habitação e  paz social
para os moradores possam morar com
dignidade criar  seus filhos com tranqui-
lidade". Concluiu ZeZinho Almeida.

Acompanhe no Face: Movimento por Moradia em Carapicuíba-SP, e veja as áreas de ocupação e favelas no
pedido do ZeZinho Almeida que poderão ser beneficiadas
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Dr. Bortolotti

aceitou o desafio

ELEIÇÕES 2020

Waldemir Bortolotti
(Dr. Bortolotti), aceitou o
convite de ser pré candidato
a vereador em Cotia
pelo PSL

O convite foi formulado pelo jovem
dinamico e competente presidente do
PSL de Cotia, Dr. Marcel Muscat, que
é pré candidato a Prefeito de Cotia.

Dr. Marcel, visualizou as realizações
do Dr. Bortolotti à frente da Associação
União de Amigos do Km 26,5, como a
revitalização da praça e a vinda da
ROMU, com a Base totalmente blinda-
da, dando assim maior segurança a po-
pulação e aos valentes combatentes da
guarda.

E muitos outros projetos a se reali-
zarem

A melhor
divulgação
para o seu

comércio ou
produto

ou serviço


