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Explosão devastou área
portuária de Beirute no Libano

Pelo porto de Beirute, o local da explosão, passam 60% das importações do
país; mais de 100 pessoas morreram e outras 5 mil ficaram feridas

Foto: EPA

Novo Centro de
Especialidades de
Barueri já está
em funcionamento
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Prefeito Elvis Cezar
entrega a 1ª UBS
Animal de Santana
de Parnaíba

O Jornal A Cidade

apóia o Comércio local.

APOIO AO COMÉRCIO LOCAL

 “Vamos ajudar comprando nos comércios dos
nossos bairros, valorize sua cidade”, afirma
Paraibinha (Diretor Comercial do Jornal)

Foto: Fábio Mendonça (Jornal A Cidade)

Osasco vai
ganhar Loja
da Havan,
que  terá
20 mil m²
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ELEIÇÕES 2020
Sergio Ribeiro (PT) e Néia Costa (PDT)
se apresentam como candidatos

A vereadora Néia Costa, em menos de 4 anos no manda-
to, tornou-se uma forte liderança política na cidade

Pequenas empresas  são a vida da nossa Cidade!
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Ex-prefeito Sergio Ribeiro ao lançar pré-candidatura a
prefeito em Carapicuíba vêm recebendo apoio de várias
lideranças

(Foto: Maranhão - Diário da Região)

a prefeito em Carapicuíba
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Temos Pinga artesanal a
partir  de 15,00 reais

E MUITO MAIS.

VENHA CONFERIR!
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“O melhor presente que um pai pode
querer ganhar de um filho é o seu amor,
carinho e a atenção. Ame seu pai, beije

seu pai, ele nunca mais vai esquecer deste
teu jeito de demostrar amor infalível”.

INTERNACIONAL

Com porto destruído, Líbano vive temor de desabastecimento e fome

Mergulhado na
pior crise econômi-
ca em décadas, o Lí-
bano já passava por
problemas de desas-
batecimento que,
agora, devem se
acentuar ainda mais
com a megaexplosão
que devastou grande
parte de sua capital,
Beirute.

Isso porque pelo
porto de Beirute, o
local da explosão,
passam 60% das im-
portações do país.

Além disso, ali ficam o maior elevador
de grãos da cidade, além de importantes
estruturas.

O elevador de grãos é uma torre con-
tendo um elevador de caçamba, que reco-
lhe o grão, se eregue, e então usa a gravi-
dade para despejar os grãos em um silo ou
outra forma de depósito.

Nas imagens após a explosão, pode-se
ver que a instalação foi seriamente danifi-
cada assim como estruturas menores adja-
centes, praticamente reduzidas a escom-
bros.

Os silos têm capacidade total para es-
tocagem de 120 mil toneladas de grãos,
segundo Elena Neroba, analista de merca-
do da Maxigrain.

Essas estruturas têm importância estra-
tégica para o Líbano, com cerca de 85%
dos cereais do país sendo armazenados nas
instalações, segundo a consultoria Mena
Commodities.

No entanto, acredita-se que os silos não
continham grandes quantidades de grãos no
momento da explosão, já que o país tenta-
va suprir a falta de pão que surgiu recente-
mente devido à atual crise financeira, acres-
centou a consultoria.

"O Líbano, que vive uma crise financei-
ra, depende da importação de trigo para

garantir o abastecimento alimentar, já que
a produção nacional cobre apenas 10% do
consumo do país. A demanda local do Lí-
bano por trigo varia de 35 mil a 40 mil to-
neladas por mês", informou um relatório
da agência de rating Standard & Poor's.

Embora a maioria das importações de
trigo seja feita por moinhos privados, o
governo libanês considerou no início des-
te ano importar trigo pela primeira vez em
seis anos em meio a crescentes preocupa-
ções com a oferta devido à pandemia do
coronavírus.

A maior parte do trigo do Líbano vem
da Rússia e da Ucrânia.

O trigo é responsável por mais de 80%
das importações agrícolas do Líbano, se-
guido por milho e cevada. A maior parte do
trigo entra no país pelo terminal que foi
atingido.

Sendo assim, cresceram os temores de
insegurança alimentar generalizada. O fu-
turo do próprio porto está em dúvida devi-
do à destruição causada.

O porto de Beirute também tem signi-
ficado histórico para o Brasil pois foi a
porta de saída para milhares de libaneses
em busca de uma melhor condição de vida.

Cerca de 300 mil pessoas ficaram de-
sabrigadas com a explosão, disse o gover-
nador de Beirute, Marwan Aboud.

Explosão devastou área portuária
de Beirute no Libano

Pelo porto de Beirute, o local da explosão, passam 60% das importações
do país; mais de 100 pessoas morreram e outras 5 mil ficaram feridas

Foto: EPA

Fonte: noticias.r7.com/internacional
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Prefeito Elvis Cezar
entrega a 1ª UBS Animal
de Santana de Parnaíba

Na ultima quarta-feira (05), o
Prefeito de Santana de Parnaíba
Elvis Cezar inaugurou mais uma
importante unidade de saúde para
a cidade. A primeira Unidade
Básica de Saúde, voltada ao
atendimento de cães e gatos da
cidade, a UBS Animal. Visan-
do evitar aglomerações em ra-
zão da pandemia do coronavi-
rus, a cerimônia de inaugura-
ção ocorreu de forma online,
transmitida pelas redes sociais da
prefeitura, para que os moradores
pudessem acompanhar e conhecer
os ambientes da unidade médica.

A UBS Animal possuí 360
metros quadrados de área cons-
truída, contendo espaço para ado-
ção, eventos educativos sobre
educação ambiental, consultórios,
salas de medicação e emergência,
espaço aberto e coberto para os
animais que ficam sobre a respon-
sabilidade da prefeitura e local
para banho e tosa.

A unidade está localizada na
Rua Eugênio Teani, 244, no bair-
ro Jardim Benoá, região central da
cidade e funcionará de segunda a
sexta-feira, das 8 ás 17h. Para le-
var o seu bichinho de estimação é
necessário realizar o agendamen-
to da consulta pelo telefone,
4622-1427. O atendimento será
prioritário para as famílias de bai-
xa renda que estejam homologa-
das na prefeitura, e para os animais
em situação de rua.

“ Nós queremos uma atenção
total no cuidado e no bem-estar
animal, com tripé muito bem pro-
gramado que é a educação, a ado-
ção e o cuidado efetivo. Temos
toda uma infraestrutura completa
para cuidarmos da melhor forma
possível “, disse o prefeito Elvis
Cezar.

Os bichinhos abandonados se-
rão resgatados, receberão aten-
dimento e ficarão na UBS para

Prefeito Elvis Cezar junto com as veterinárias que irão trabalhar na UBS Animal

Prefeito Elvis
Cezar na
inauguração
da UBS
Animal

A unidade médico-veterinária pública da cidade será destinada ao atendimento
de animais de estimação das famílias de baixa renda, homologados no município
e entidades de proteção

adoção. Durante o tratamento,
eles receberão uma coleira que
conterá todas as suas informa-
ções e poderá ser visto através
de qualquer celular que tenha
o aplicativo QR Code, além

disso, todos os animais que
passarem pela UBS serão mi-
crochipados, com o objetivo de
facilitar a identificação dos mes-
mos, diminuindo o número de ani-
mais abandonados na cidade.
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Av. Comendador Dante Carraro, 614/710 - Cidade Ariston - Carapicuíba - SP - www.dantcars.com.br - Tel.: 4182-2237       9 4858-4308

Completo e moderno

Centro Automotivo e

Mecânica Geral

Desejamos Feliz Dia dos Pais a todos!

Alinhamento 3D Troca de Óleo Recepção VIPBalanceamento

Pequenas empresas  são a vida da nossa Cidade!
 “Vamos ajudar comprando nos comércios dos nossos bairros, valorize sua cidade”,

afirma Paraibinha (Diretor Comercial do Jornal)

O Jornal A Cidade apóia o Comércio local.



ANO 11 | Nº 125|DE 07 À 15 DE AGOSTO DE 2020 •Página 5Acesse: www.jacidade.com.br  /  Facebook: jornalacidadeoficialEdição Especial
Dia dos Pais
Edição Especial
Dia dos Pais

APOIO AO COMÉRCIO LOCAL

Valorize sua Cidade,
comprando no comércio local!

O Jornal A Cidade apóia o Comércio local. “Vamos
ajudar comprando nos comércios dos nossos bairros,
valorize sua cidade”, afirma Paraibinha
(Diretor Comercial do Jornal)

Foto: Fábio Mendonça (Jornal A Cidade)
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Devemos brindar
o Dia dos Pais
com um Chopp

especial

REGIÃO

Luciano Hang, proprietário da
Havan, uma das maiores redes de
departamentos do Brasil, anun-
ciou a construção de uma unida-
de com 20 mil metros quadrados
na rua Werner Battenfeld, s/n, no
bairro Presidente Altino, em
Osasco. O alvará já foi emitido
pela prefeitura. Em vídeo, o em-
presário comemorou a geração de
empregos na cidade.

Osasco vai ganhar Loja da Havan,
que  terá 20 mil m²

Com o alvará nas mãos Luciano Hang,
proprietário da rede, comemorou a
geração de empregos na cidade

 (Foto: reprodução)

 “Vamos começar o mais rápi-
do possível uma mega loja nessa
maravilhosa cidade. Tenho certe-
za que a Havan vai contribuir com
emprego, alegria. São 20 mil me-
tros quadrados que vai encantar a
cidade de Osasco e de toda a re-
gião. Quero agradecer ao prefei-
to e à prefeito porque nós conse-
guimos. A coisa mais difícil da
Havan é conseguir alvará. Vamos

urgente começar a
construção e gerar
emprego. Osasco,
logo logo estamos aí
para encantar vocês”.

 A rede ainda não
divulgou quando co-
meçam as obras da
unidade e uma data
prevista para inaugu-
ração.
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O PREFEITO FURLAN POSTOU

NO FACEBOOK A ALEGRIA DA

ESPERA DA NETA ISABELLA

O prefeito Furlan postou no Face-
book a alegria da espera da neta Isabe-
lla, filhinha da deputada Bruna Furlan,
que está sendo aguardada com muita an-
siedade por todos da família.

- Tenho a sorte de ter muitos mo-
mentos especiais em minha vida, mas
nada se compara à expectativa do nas-
cimento da Isabella. É o amor se reno-
vando e crescendo ainda mais na nos-
sa família, publicou o prefeito Rubens
Furlan.

Parabéns Deputada Bruna Furlan, por ter
optado em ter sua filha Isabella no SAMEB
em Barueri.

Quem conhece a Bruna Furlan, sabe o
amor que ela tem pela cidade de Barueri,
ela poderia ter optado por um grande hos-
pital, mas a sua humildade fez optar por
suas origens.

Temos que reconhecer que a Bruna Fur-
lan realmente é uma pessoa do povo, hu-
milde e verdadeira.

A sua filha Isabella terá com certeza
orgulho de sua mãe Bruna Furlan, pela co-

PARABÉNS DEPUTADA BRUNA FURLAN POR OPTAR

TER SUA FILHA NA MATERNIDADE DO SAMEB

ragem e por ter decidido trazer ela ao mun-
do na cidade de Barueri.

Deus abençoe Bruna Furlan, quem vo-
tou em você para ser deputada federal, com
certeza está orgulhoso pelo voto na grande
mulher, corajosa e que assume as suas ori-
gens.

Parabéns Rubens Furlan e Sonia Furlan
pela filha Bruna Furlan, que é e sempre será
uma grande mulher, agora mãe e um ser
humano iluminado por Deus!

Por Néo Marques (Jornal Tribuna de Barueri)

 Quem passa pela região central de Ba-
rueri não consegue ignorar o grande e bo-
nito prédio que se ergueu ali, ao lado da
igreja católica. Trata-se do mais novo equi-
pamento de saúde entregue à população: o
Centro de Especialidades.

O serviço começou a funcionar nesta
segunda-feira (dia 3) e em grande estilo.
Ele amplia o até então Ambulatório de Es-
pecialidades, uma vez que tem uma infra-
estrutura completa e totalmente acessível.
São 66 salas ao todo – 30 a mais do que no
antigo prédio -, das quais 50 correspondem
a consultórios. Com a mudança já foram
criadas uma sala a mais de oftalmologia,
outra de otorrinolaringologia e outra de ul-
trassonografia. O ambiente também inclui
salas separadas de medicação, pré e pós-
consulta, de procedimentos (pequenas ci-
rurgias), inalação, de gesso, medicação,
raio-X, que não havia antes, e muito mais.

“Estamos contentes com o que aconte-
ceu hoje porque a população de Barueri se
sente orgulhosa com um Centro amplo, vis-
toso e bem qualificado como o que está

Novo Centro de Especialidades
de Barueri já está em funcionamento

iniciando no dia de hoje. Além de trazer
maior qualidade no atendimento, traz mais
segurança e conforto à população”, decla-
rou o secretário de Saúde do município,
Dionisio Alvarez Mateos Filho.

A coordenadora de Atenção Especi-
alizada à Saúde, Juliana Pinto Pacheco, tam-
bém comemora as novas instalações e suas
tantas possibilidades. “Nós tínhamos um
espaço com 36 consultórios, hoje nós te-
mos 50 consultórios, então houve um au-
mento da área de atendimento. Temos uma
área para o servidor também muito mais
confortável; as áreas de banheiro, fraldá-
rio, de acessibilidade, tudo isso foi pensa-
do em prol do munícipe. Houve um ganho
muito grande”, destacou Juliana.

 Serviço - O Centro de Especialidades
reúne cerca de 30 especialidades médicas,
dentre adulto e infantil. Os atendimentos
ocorrem mediante encaminhamento das
Unidades Básicas de Saúde (UBSs). O novo
prédio fica na rua Benedita Guerra Zendron,
225, no Centro. O telefone da unidade é
(11) 4199-3146.



•Página 10 ANO 11 | Nº 125|DE 07 À 15 DE AGOSTO DE 2020Acesse: www.jacidade.com.br  /  Facebook: jornalacidadeoficial Edição Especial
Dia dos Pais
Edição Especial
Dia dos Pais

Feliz Dia dos Pais a todos!
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ELEIÇÕES 2020

O PT Carapicuíba lançou na
tarde do sábado 1/08, em encon-
tro realizado por meio virtual, a
pré-candidatura de Sergio Ribei-
ro a prefeito da cidade. Na oca-
sião, também foi lançada uma pla-
taforma pela qual o partido rece-
berá da população, propostas para
elaborar um novo Plano de Gover-
no para a gestão do município.

Além dessa, a ‘Casa 13’, pla-
taforma de apoio às pré-candida-
turas municipais, criada pela di-
reção nacional do PT, também foi
apresentada no encontro. A plata-
forma é um instrumento via web,
de luta política para fortalecer a
presença no cenário eleitoral e
orientar a ação da militância em
todo o país.

Conduzido pelo presidente do
diretório municipal do partido,
Marciano Fernandes e por Ada-
mião Próspero, da executiva do
PT de Carapicuíba, o encontro
teve participação expressiva, com
mais de 250 pessoas na sala vir-
tual, entre elas, apoiadores, mili-
tantes, pré-candidatos e candida-
tas a vereador/a, deputados e de-
putadas, militantes e lideranças do
partido.

Entre as lideranças petistas
que manifestaram apoio a Sergio
Ribeiro na reunião, estiveram: o
presidente Estadual do PT e ex-
prefeito de São Bernardo do Cam-
po, Luiz Marinho; Valdir Roque,
coordenador da Macro região do
PT paulista; os deputados federais
Arlindo Chinaglia, Alexandre Pa-
dilha, Alencar Santana, Carlos Za-
rattini e NiltoTatto; deputados es-
taduais Barba, Emídio de Souza
(ex-prefeito de Osasco e atual
pré-candidato à prefeitura naque-
le município), EnioTatto, Profes-

PT de Carapicuíba lança pré-candidatura de Sergio Ribeiro
a prefeito e plataforma de Plano de Governo participativo

sora Bebel, Marcia Lia, e Isac Reis
(ex-deputado). A vereadora petis-
ta Professora Cida Carlos também
marcou presença.

A pré-candidatura de Sergio
Ribeiro à disputa pela prefeitura
do município foi aclamada por
todos os presentes.

Nas falas, os apoiadores res-
saltaram os oito anos em que o PT
esteve à frente da prefeitura de
Carapicuíba, no comando de Ser-
gio Ribeiro, os benefícios que
programas federais criados nos
governos de Lula e Dilma propor-
cionaram à cidade, como o Minha
Casa Minha Vida, e os diversos
avanços conquistados em, prati-
camente, todas as áreas, em espe-
cial, educação, saúde, segurança,
habitação, infraestrutura urbana,
esporte, cultura e social.

Ao longo da reunião foi, ain-
da, resgatado que em seus gover-
nos, Sergio Ribeiro dialogou com
todas as esferas da sociedade cri-
ando, inclusive, conselhos repre-
sentativos da questão racial, mu-
lheres, juventude, idosos e pesso-
as com deficiência, para que par-
ticipassem ativamente da admi-
nistração.

Sergio Ribeiro lamentou o que
foi classificado como “retroces-
so” na cidade de Carapicuíba, a
partir da entrada da atual adminis-
tração da prefeitura. “Espaços
como o Crevim (Centro de Refe-
rência de Enfrentamento à Violên-
cia Contra as Mulheres), o Teatro
Jorge Amado, a Escola de Músi-
ca Tim Maia e outros que atendi-
am a população foram fechados e
programas importantes como o
Brasil Alfabetizado, deixaram de
existir”, citou.

Ele lembrou que sua trajetó-

ria como militante do Partido dos
Trabalhadores foi iniciada aos 15
anos de idade, quando se destaca-
va na luta estudantil e que o so-
nho de transformar Carapicuíba
numa cidade desenvolvida conti-
nua sendo o motor de suas ações.

“A exemplo do que fizeram com
o presidente Lula e vários de nos-
sos companheiros, todos que nes-
ta cidade vieram de origem humil-
de e ousaram trabalhar duro e
com seriedade para proporcionar
às pessoas mais carentes e neces-
sitadas, oportunidades e bem-estar,
foram cassados sem dó. Mas nós
resistimos e seguiremos a nosso pro-
jeto para Carapicuíba”, afirmou.

Acesse o link e saiba mais sobre quem é Sergio Ribeiro
https://sergioribeiropt.com.br/sobre/

Acesse o link e conheça as realizações de Sergio Ribeiro e do
PT em Carapicuíba

https://sergioribeiropt.com.br/o-que-foi-feito/

PLANO DE GOVERNO PARTICIPATIVO
O PT de Carapicuíba, por meio de um questionário disponibili-

zado on-line, receberá da população sugestões para compor um
novo Plano de Governo para a gestão da cidade.

“Queremos ouvir os cidadãos para que possamos integrar nes-
se plano, as principais questões que a população considerar mais
urgentes e importantes”, comenta Marciano Fernandes, presiden-
te do diretório do PT em Carapicuíba.

A plataforma pode ser acessada no link abaixo
http://sergioribeiropt.com.br/pgpt

Foto: Divulgação

Ex-prefeito Sergio Ribeiro ao lançar pré-candidatura a prefeito em Carapicuíba vêm recebendo apoio de várias lideranças
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ELEIÇÕES 2020

Por Graciela Zabotto
politica@webdiario.com.br

Ex-doméstica e marreteira Néia Costa lança
pré-candidatura a prefeita de Carapicuíba

Conhecida por sua oposição ao atual prefeito, Néia diz que é possível fazer uma boa gestão mesmo com o baixo orçamento do município

Em entrevista à ConecTV e
Diário da Região, a vereado-
ra Néia Costa (PDT) confir-
mou sua pré-candidatura a
prefeita de Carapicuíba. Com
o coração aberto ela lembrou
da vida pobre na periferia e
se orgulha de já ter trabalha-
do como doméstica e marre-
teira para poder viver. “A
minha história se confunde
com a de muito carapicuiba-
mos e sempre fiz trabalho
social no Ariston, onde eu
morava num barraquinho, e
os meus vizinhos diziam: por
quê você não se candidata a ve-
readora?’ E eu pensei: será que
eu consigo? Não venho de um
berço de pessoas que têm di-
nheiro, sou uma pessoa humil-
de, mulher da periferia. Mas
acreditei e tive a sorte de ter
1.340 votos”.

 
Sobre o desafio de concor-

rer à cadeira do Executivo a par-

lamentar não perde a fé. “Sou
pré-candidata a prefeita e se
Deus abençoar teremos um re-
sultado positivo. É desafiador”.
E por falar em desafios, para
Néia, um deles é fazer com que
a população de Carapicuíba co-
mece a consumir cada vez mais
dentro da cidade. “A vila Dirce
é quase um centro. Lá tem pro-
dutos bons que você encontra
em qualquer outra região, mas
não tem onde parar o carro, aí
se você sabe que não vai con-
seguir parar o carro você não
compra naquela loja, com isso
nossos comerciantes locais não
conseguem vender e o pessoal
que trabalha fora compra fora.
O problema é que a grande mai-
oria da população trabalha
fora”.

Outro desafio é trabalhar
por Carapicuíba mesmo com o
baixo orçamento – a cidade é a
penúltima em arrecadação per
capita de todo o estado. “A mi-
nha ideia é começar algo novo,
é transformar. Sei que não é fá-

cil, o orçamento é baixo, mas
não é impossível. Não estou fa-
lando que vou transformar Ca-
rapicuíba do dia para a noite,
mas dá para trabalhar certo”.

 
Para Néia o político que go-

verna a cidade não pode culpar
o orçamento. “A cidade parou
e fica sempre com a mesma
desculpa: o orçamento é peque-
no. Ué? Quando é candidato diz
que vai fazer, quando chega lá
o orçamento é pequeno? A gen-

te está vendo a receita. Quando
a gente se candidata a gente já
sabe das dificuldades. Não que
a gente vá trazer a cura, mas
vamos apresentar resultados e
preparar a cidade para o me-
lhor”. Uma solução, segundo
ela, seria buscar parcerias, re-
cursos e convênios. 

 
Se eleita, Néia será a primeira

prefeita de Carapicuíba. Sobre
as dificuldades por ser mulher,
ela relembrou que quando as-
sumiu a cadeira na Câmara dos
vereadores sofreu resistência,
mas isso lhe dá ainda mais for-
ça para combater o machismo.
“Essa questão do machismo
ainda existe, mas nós mulheres
somos 50% da população e mãe
da outra metade. Temos que
quebrar esse tabu. Somos mães,
irmãs, tias, avós, e hoje a mai-
oria dos meus seguidores é for-
mada por mulheres. A mulher
está quebrando essa barreira.
Nós podemos governar onde
formos colocadas. O lugar da
mulher é onde ela quiser”.

(Foto: Maranhão - Diário da Região)

A vereadora Néia Costa, em menos de 4 anos no mandato, tornou-se uma
forte liderança política na cidade de Carapicuíba, pelo trabalho que vêm
fazendo e principalmente como oposição ao prefeito


