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Edição Especial de Natal

CONHEÇA OS PREFEITOS QUE FORAM ELEITOS NA REGIÃO:

Rubens Furlan
(PSDB)
85,19%

136.620 votos

Doutor Sato
(PSDB)
45,73%

23.586 votos

Marcos Tonho
(PSDB)
53,16%

33.828 votos

Marcos Neves
(PSDB)
72,64%

128.773 votos

Rogério Franco
(PSD)

49,30%
57.059 votos

Rogério Lins
(Podemos)

60,94%
204.070 votos

BARUERI inaugura decoração

de Natal no Boulevard Central

Luzes foram acesas na quinta-feira (10).
Local seguirá decorado até o dia 5 de janeiro

Decoração no boulevard conta com um presépio e uma árvore de 28 metros

O natal no Pla-
za Shopping Cara-
picuíba começou
no dia 11 de no-
vembro e vai até 10
janeiro.  A chegada
da tradicional deco-
ração de natal, con-
ta com uma árvore
gigante que mede 8
metros de altura. O
“Esperanças de
Natal” , nome do
tema deste ano,
sorteará aos partici-
pantes, 5 celulares
Samsung e  pane-
tones.

O tradicional e o virtual unidos para a magia do natal
Aberto ao público no último dia 05, a comemoração natali-
na é uma das mais tradicionais da região

Em Santana de Parnaíba, “Natal de luz 2020”
tem presépio com visitação drive-in e
decoração com mais de 70 mil lâmpadas

O Natal este ano será di-
ferente em Santana de Par-
naíba, por conta da pande-
mia do coronavírus, mas para
não perder a magia da data a
prefeitura  realizou no último
sábado, 05/12, a abertura do
“Natal de Luz 2020”.

 Desta vez, com o intuito
de evitar aglomerações, a ino-
vação ficou por conta do sis-
tema drive-in, para visitação
do tradicional presépio e da
decoração com mais de 70
mil lâmpadas das ruas do
Centro Histórico, além do
Monumento aos Bandeiran-
tes e canteiro central da Es-
trada dos Romeiros.

Esperanças de Natal no
Plaza Shopping Carapicuíba

Festas de fim
de ano: dicas
para celebrar
de maneira

segura
Páginas 2

Na quinta-feira (10), a Prefeitura
de Barueri inaugurou a decoração de
Natal da cidade no Boulevard Central.
As luzes foram acesas às 19 horas, e o
local seguirá decorado até o dia 5 de
janeiro.

Uma árvore de 28 metros de altu-
ra foi montada no boulevard, além de
um presépio e um túnel de luzes para
que as famílias possam tirar fotos. Se-
gundo a prefeitura, a Guarda Munici-
pal fará a fiscalização no local para
evitar aglomerações e garantir o uso
de máscaras.

O Parque Municipal de Barueri
(Rua Ângela Mirella, 500) também re-

cebeu uma decoração especial este ano,
com uma árvore de Natal montada no
meio do lago que fica dentro do equi-
pamento.

Programação on-line
Por conta da pandemia da Covid-

19, não haverá atividades culturais pre-
senciais este ano. Porém, a prefeitura
preparou uma programação on-line,
com apresentações de música, dança,
teatro, entre outras.

Os vídeos produzidos serão apre-
sentados no canal do Youtube Cultura
Barueri Oficial. É possível acessar a
programação completa no site da ges-
tão (portal.barueri.sp.gov.br).
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Distribuidora de Ovos Carol inaugura nova e moderna loja
na Aldeia de Carapicuíba, com ampliação de novos produtos

VENHA FAZER SUAS COMPRAS DE FINAL DE ANO NA NOVA LOJA CAROL!

NOVA LOJA: (MATRIZ) - Av. Marg. do Ribeirão, 02 -
(em frente ao Parque da Aldeia - Carapicuíba - SP

Temos Queijo:
Fresco Trufado,
Napolitano

• Bebidas em geral
• Temos Pinga
artesanal

CODORNA CONGELADA

Tels.: (11) 4202-8081
(11) 94736-0047         (11) 96810-1427

Boas Festas! Feliz 2021!

Especial de Natal

Piscamos e as celebrações de Natal
e Ano Novo já batem à porta. A dúvida
que se intensifica entre tantos lares é
como comemorar sem ficar exposto ou
vulnerável à Covid-19.

Ainda que estejamos em um ano atí-
pico, é comum sentimentos aflorarem,
a saudade apertar e o significado das fes-
tas de fim de ano triplicar proporcional-
mente. Por isso, vale seguir algumas di-
cas para amenizar as sensações adver-
sas do isolamento que o mundo tem vi-
venciado.

Faça uma decoração especial
Uma vez por ano, é permitido mer-

Festas de fim de ano:
dicas para celebrar
de maneira segura

gulhar em uma decoração natalina para
preparar os ânimos e esperar a chegada
do Papai Noel, não é mesmo?! Então,
capriche nos adereços de tons quentes,
como vermelho, amarelo e verde mus-
go – típicos dessa época do ano. Para o
Réveillon, a dica é apostar na combina-
ção tradicional de branco e dourado.
Velas, castiçais, cordões e fitas também
podem ser usados com criatividade em
ambas as datas.

E por falar em saudade…
Um dos sentimentos mais impactan-

tes de 2020 foi saudade. Sentimos falta
dos amigos, do abraço na família, de

estar perto de quem amamos. E nada
melhor do que ressignificar tudo isso de
uma forma leve e descontraída.

Basta separar um pedaço de fita
branca e entregar aos poucos convida-
dos que receberá. Em seguida, cada um
deverá falar algo que mais sentiu sauda-
de no ano ou sobre algum aprendizado
marcante. A cada fala, faça um laço na
fita, por pessoa. Três rodadas são sufi-
cientes para se emocionar com belíssi-
mas histórias. Ao terminar, coloque a fita
ao pé da árvore de Natal.

Viagem próxima e
em pequenos grupos

Se a sua ideia é aproveitar o fim de
ano para viajar e relaxar um pouco, se-
lecione locais próximos à sua região para
fazer o deslocamento de carro. Dê pre-
ferência às acomodações que tenham
espaços ao ar livre e viaje apenas com
as pessoas do seu círculo próximo. Ga-
ranta que todos estejam seguindo as re-
comendações de saúde e não abra mão
dos cuidados essenciais, tão difundidos
durante a pandemia.

Comportamento ideal

• Reduza a duração da recepção e
comemorações, porque quanto mais
tempo durar, maior o risco.

• Mantenha o distanciamento de um
metro e meio a dois metros das outras
pessoas.

• Atente-se ao uso da máscara. Ela

deve cobrir a boca e o nariz, sendo reti-
rada apenas para comer e beber.

• Evite toques, beijos, abraços e aper-
tos de mão.

• Fique de olho no consumo de bebi-
da alcoólica já que aumenta o risco de
exposição a comportamentos de risco,
como tirar a máscara.

• Quanto mais alto falar, cantar ou
gritar, maior é a disseminação de gotí-
culas com vírus no ambiente.

• Não menospreze sintomas como
tosse, dor de garganta e dor de cabeça.
Se apresentar algum desses sintomas,
permaneça em isolamento e busque
atendimento médico.

• Seguir as recomendações dos ór-
gãos de saúde é imprescindível para pre-
venir a sua saúde e daqueles que ama.
Afinal, isso também é uma demonstra-
ção de cuidado e carinho, essenciais para
fortalecer as relações em todos os mo-
mentos do ano.

Administração, Redação, Publicidade e Diagramação: SEDE PRÓPRIA
Estr. Egilio Vitorello, 68 - CEP 06365-210 - Jd. Maria Beatriz  - Carapicuiba - SP



•Página 3ANO 11 | Nº 127|DEZEMBRO DE 2020 Acesse: www.jacidade.com.br  /  Facebook: jornalacidadeoficialEspecial de Natal



•Página 4 ANO 11 | Nº 127|DEZEMBRO DE 2020Acesse: www.jacidade.com.br  /  Facebook: jornalacidadeoficial Especial de Natal



•Página 5ANO 11 | Nº 127|DEZEMBRO DE 2020 Acesse: www.jacidade.com.br  /  Facebook: jornalacidadeoficialEspecial de Natal

JANDIRA / SP
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 A Prefeitura de Carapi-
cuíba continua trabalhando
para garantir a segurança de
todos os carapicuibanos.
Em mais uma ação na área,
instalou o sistema ‘Detec-
ta’, que são equipamentos
de monitoramento em to-
das as entradas da cidade.
Eles funcionam como lei-
tores de placas de veículos
e detectam carros que são
roubados ou furtados. Vale
a pena ressaltar que essas câmeras não são radares.

O Detecta funciona em parceria com a Secretaria de Segurança Pública
do Governo do Estado. Após identificação do veículo roubado ou furtado, é
mandado um sinal para que a Polícia Militar realize a ação necessária e en-
contre o automóvel.

Vale ressaltar que desde 2017 a Prefeitura trabalha em melhorias na área
da segurança. Ao todo já são 43 câmeras de videomonitoramento instaladas
em toda a cidade. Cada aparelho monitora os arredores em movimento 360
graus, com agilidade e qualidade de imagem, graças à capacidade de zoom. A
principal função da Central é oferecer mais segurança para a população de
Carapicuíba.

Guardas Civis Municipais utilizam a tecnologia para atuar com mais agi-
lidade e eficiência no policiamento preventivo. Já os agentes de trânsito
podem acompanhar em tempo real se aconteceu algum acidente ou se tem
um veículo quebrado, agilizando as ações e diminuindo os transtornos para
os motoristas.

Além disso, já estão em funcionamento câmeras de segurança no Parque
dos Paturis, Planalto e Aldeia.

Carapicuíba implanta
sistema de segurança
que combate roubos e
furtos de veículos
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Ainda não é hora
de relaxar.
Cuide de você
e de quem
você ama.

SE CUIDE!

#barueri
#prefeituradebarueri
#cidadeinteligente
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