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Brasil se aproxima da triste marca de

500 mil mortes por Covid-19;
óbitos seguem em tendência de alta

País contabiliza 498.621 óbitos e 17.802.176 casos, segundo balanço
do consórcio de veículos de imprensa com dados das secretarias de Saúde,
às 20h.  do dia 18 de junho. Média móvel de mortes ficou acima de 2 mil
pelo 3º dia seguido.

Variante delta tem se tornado dominante em
todo o mundo, diz cientista-chefe da OMS

Imagem da fila para vacinas em Calcutá, na Índia, em 12 de maio de 2021

Foto: Rupak De Chowdhuri/Reuters

CORONAVÍRUS

98 mil casos!  este é o recorde de
diagnósticos positivos divulgados em 24h

Barueri recebe o
certificado de maior
cidade referência do
Google no Brasil!

Barueri recebe o
certificado de maior
cidade referência do
Google no Brasil!

Santana de Parnaíba
sai na frente na
retomada econômica no
Estado de São Paulo

Prefeitura de Jandira
realiza evento de
 lançamento da
Campanha do Agasalho

Prefeitura de
Carapicuíba e Governo
do Estado entregam
Terminal Metropolitano

Câmara de Osasco
homenageia Guarda
Municipal pelos
31 anos de existência
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CHARGE DA SEMANA

MATÉRIA DE CAPA

Alto ritmo de
transmissão da variante
identificada pela 1ª vez
na Índia deve torná-la
predominante. Isso não
significa que vacinas
não tenham eficácia
contra essa variação do
coronavírus; Reino
Unido assegurou que
doses aplicadas confe-
rem proteção.

Variante delta tem se tornado dominante em
todo o mundo, diz cientista-chefe da OMS

Imagem da fila para vacinas em Calcutá, na Índia, em 12 de maio de 2021

Foto: Rupak De Chowdhuri/Reuters

A variante delta do corona-
vírus, identificada pela primei-
ra vez na Índia, tem se tornado
dominante em todo o mundo,
disse nesta sexta-feira (18) a ci-
entista-chefe da Organização
Mundial da Saúde (OMS), Sou-
mya Swaminathan.

"A variante delta está pres-
tes a se tornar a variante do-
minante global por causa de
sua maior transmissibilidade",
disse Swaminathan em entre-
vista coletiva.

Uma variante é resultado de
modificações genéticas que o
vírus sofre durante seu proces-
so de replicação. Um único ví-
rus pode ter inúmeras varian-
tes. Quanto mais circula (trans-
mitido de uma pessoa para ou-
tra), mais ele faz replicações –
e maior é a probabilidade de
ocorrência de modificações no
seu material genético.

Isso não significa que as va-
cinas disponíveis não protejam
contra esta variação do Sars-
Cov-2. No Reino Unido, onde
ela já é dominante, o Ministé-
rio da Saúde assegurou que as
doses aplicadas conferem pro-
teção às infecções.

"É importante que as pes-
soas recebam ambas as doses
da vacina contra a Covid-19,
porque dados nos mostram que
ela pode proteger efetivamen-
te contra a variante delta", dis-
se o ministro Matt Hancock.

Variante delta no Brasil
No Brasil, foram identifica-

dos ao menos oito casos da va-
riante delta.

As primeiras detecções ocor-
reram em 20 de maio, em seis
pessoas que chegaram ao Ma-
ranhão a bordo do navio india-
no MV Shandong da Zhi. Um

dos doentes teve de ser levado
de helicóptero a um hospital.

Desde então, houve também
um infectado em Juiz de Fora
(MG) e outro em Campos dos
Goytacazes (RJ).

Variante delta espalhada
pelo mundo

Além dos britânicos, que
confirmaram a predominância
da delta entre as infecções de
seu território, as autoridades de
Saúde da Alemanha e da Rús-
sia acenderam seus alertas.

O instituto Robert Koch, re-
ferência no combate à Covid-
19 na Alemanha, anunciou que
6% dos novos casos no país já
são da variante delta – mas o
número deve aumentar rápido.

Na Rússia, a propagação da
variante delta em Moscou fez a
capital bater recorde diário de
infectados na sexta (18). Com
17.262 contágios diários, o país
está no ponto mais elevado de
transmissão desde 1º de feve-
reiro, de acordo com estatísti-
cas do governo.
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EDUCAÇÃO

Mesmo em tempos de pandemia, Barueri segue se destacando no ensino

Na última quarta-feira (16)
Barueri recebeu o certificado de
maior cidade  referência Goo-
gle no Brasil.

A Secretaria de Educação
está à frente quando o assunto
diz respeito às aulas remotas e
ao uso da tecnologia em prol da
aprendizagem.

Para elevar ainda mais o ní-
vel da educação tecnológica, Ba-
rueri acaba de conquistar o tí-
tulo de maior Rede de Referên-
cia Google For Education em
todo o Brasil. A Secretaria de
Educação, por intermédio do
Departamento Técnico de Tec-
nologia e Informação Educaci-
onal (DTTIE), reúne o maior
número de profissionais que
conquistaram as certificações in-
ternacionais Google.

De acordo com o secretário
da pasta, Celso Furlan, trata-se
de um momento muito impor-
tante para a Educação de Baru-
eri, que mesmo sem as aulas
presenciais vem oferecendo en-
sino de qualidade para todos os
alunos. “Além das ferramentas
tecnológicas, como as platafor-
mas de ensino on-line, garanti-
mos aos estudantes mais vulne-
ráveis os Chromebooks, para
que eles possam acompanhar as
aulas de suas residências”, conta.

A denominação Rede de
Referência é um selo que as ins-
tituições de ensino recebem por
incorporarem as ferramentas de-
senvolvidas pelo Google, em-
presa gigante da tecnologia, às
suas propostas pedagógicas.

De acordo com Ricardo So-
ares, diretor do Departamento

"Acabamos de receber a
certificação de maior cidade
referência Google do Brasil!!
Temos o maior número de pro-
fessores com certificação inter-
nacional. Vamos continuar in-
vestindo no futuro, que é a edu-
cação”, Disse o Prefeito, Ru-
bens Furlan (PSDB)!

Barueri recebe o certificado
de maior cidade referência
do Google no Brasil!

Técnico de Tecnologia e Infor-
mação Educacional de Barueri,
todos os profissionais, envol-
vendo equipe de gestão e corpo
docente, estão de parabéns pela
coragem e bravura com a qual
se reinventaram e com muita resi-
liência estão levando a escola até
a casa dos estudantes. “Ficamos
felizes em ver o sonho de Ba-
rueri chegar à Educação 5. 0
sendo concretizado”, disse.

Após formação e rigoroso
acompanhamento feito pela Co-
laborativa (empresa que geren-
cia as formações Google For
Education no Brasil) e a gestão
do Departamento de Tecnolo-
gia da Secretaria de Educação,
239 professores, representando
sete escolas da rede, acabaram
de concluir as certificações.

Para a orientadora técnico-
pedagógica do DTTIE, Natha-
lia Tiani, “a certificação inter-
nacional Google For Education
é uma representação e valori-
zação de todo esforço, estudos
e dedicação que os professores
vêm realizando na nova reali-
dade do ensino, na qual a tec-
nologia tem um papel primor-
dial”, avalia.

Além das escolas que aca-
baram de se tornar Rede de Re-
ferência, todas as unidades de
ensino municipal de Barueri
continuam passando pelo pro-
cesso de formações e certifica-
ções permanentes.  Desta for-
ma, a frequência e os índices
de aproveitamento estão com-
provando que o uso das ferra-
mentas Google For Education

vêm sendo o grande diferencial
para o bom rendimento do tra-
balho de gestores, professores
e aprendizagem dos alunos da
rede.

O prefeito Rubens Furlan
também demonstrou orgulho
com a conquista do selo. “Esta-
mos investindo em mais Chro-
mebooks para beneficiar ainda
mais alunos. Barueri hoje é uma
referência. Por onde eu passo
ouço comentários que nesses
tempos de pandemia, mesmo
com os estudantes longe das es-
colas, Barueri está fazendo che-
gar ensino de qualidade até a
casa dos alunos”, comentou.

A Premiação
Para celebrar o importante

marco, na manhã desta quarta-

feira (dia 16) aconteceu no au-
ditório do Centro de Aperfeiço-
amento dos Professores (CAP)
um evento em que a Colabora-
tiva diplomou a Secretaria de
Educação de Barueri por inter-
médio de representantes das es-
colas que conquistaram as cer-
tificações: Emef Estevan Pla-
cêncio, Emef Deiró Felício An-
drade, Emef Yojiro Takaoka,
Emeief Enéias Raimundo da
Silva, Emef Alexandrino da Sil-
veira, Emef Jorge Augusto e
Emef Padre Elídio Mantovani.

Beni Kuhn, fundador da
Colaborativa, salientou ser mo-
tivo de muito orgulho esta con-
quista. “Desde 2018 observáva-
mos o entusiasmo dos profes-
sores, e agora, após pouco tem-
po, estamos testemunhando
uma conquista tão importante”,
declarou.

O orientador-técnico da
DTTIE, Felipy Manso, também
estava otimista com o evento.
“Hoje vamos comemorar esse
casamento de sucesso entre
duas potências e constatar o
quanto a educação de Barueri é
levada a sério. Nossos profes-
sores já estão dando até aula
para o Google, mostrando real-
mente a necessidade dos nos-
sos alunos”, festejou.

Reconhecimento
Internacional

É importante salientar que a
certificação Google é de extre-
ma relevância para os profes-
sores. Com este título, onde
quer que forem, levarão consi-
go um reconhecimento interna-
cional.



CULTURA

•Página 4 ANO 13 | Nº 140|SÁBADO, 19 DE JUNHO DE 2021CIDADES

A Praça das Artes de Ba-
rueri, que está sendo cons-
truída pela Secretaria de
Obras onde antes existiam o
TMB (Teatro Municipal de
Barueri) e o Ginásio de Es-
portes Sérgio Honda, no
bairro Boa Vista, será uma
importante referência na re-
gião e no Estado, por ofere-
cer à população mais cultu-
ra em cursos e em várias
manifestações artísticas.

No projeto arquitetônico,
cuja obra está perto de ser
finalizada, está previsto um
Palco Aberto onde ocorrerão
intervenções artísticas com
apresentações de dança, mú-
sica, teatro, circo, literatura
e o que mais existir para
aproximar as pessoas da cul-
tura popular brasileira.

“As apresentações nesse
Palco vão ser um elemento
surpresa para as pessoas que
estarão circulando interna-
mente na Praça das Artes. Os
visitantes, as mães aguardan-
do o filho ou a filha em um
dos cursos de artes, ou al-
guém esperando o início de
um grande espetáculo no Te-
atro vão poder apreciar ma-
nifestações artísticas inusita-
das e especialmente prepa-
radas para a ocasião”, adi-
anta o secretário de Cultura
e Turismo, Jean Gaspar.

A estrutura do Palco
Aberto foi estrategicamente
desenhada pela equipe do
arquiteto Ruy Ohtake, res-
ponsável pelo projeto. Nela,
um grande vão em formato
circular perpassa dois pavi-
mentos do prédio de modo
que os circulantes no primei-
ro e no segundo andares po-
derão assistir ao mesmo tem-
po as performances artísticas
que vão acontecer no andar
térreo da Praça.

Trata-se de um dos maio-
res empreendimentos já fei-
tos por Barueri, conforme
cita o secretário de Obras,
Beto Piteri. Segundo ele, a
obra é grande e os planos
para ela são ainda maiores:
“A expectativa é que Barue-
ri seja um grande centro cul-
tural para o Estado de São
Paulo, esse é o nosso objeti-
vo, porque a cultura faz par-
te da nossa história e um
povo sem cultura tende ao
esquecimento”.

Praça das Artes:
complexo cultural terá
um Palco Aberto com
apresentações
artísticas populares

Vários artistas
As intervenções artísticas

no Palco Aberto poderão
ocorrer todos os dias, princi-
palmente nos finais de sema-
na, abrindo oportunidades de
expressão cultural para artis-
tas da cidade, alunos dos cur-
sos de artes e de outros con-
vidados, informa Jean Gaspar.

“De repente, as pessoas
vão ficar sabendo que have-
rá um sarau aberto, uma es-
quete teatral, a declamação
de um poema ou ainda uma
apresentação de balé. Estou
muito entusiasmado com es-
sas possibilidades”, destaca
o secretário.

A Praça das Artes
A Praça das Artes é um

complexo com vários equipa-
mentos culturais em um único
lugar. Além do Palco Aberto,
contará com um teatro com
capacidade para mais de 900
lugares, com fosso para or-
questra de 50 músicos, ilumi-
nação acústica e som de últi-
ma geração. Terá ainda pi-
nacoteca, salas para aulas
de teatro, dança, música e
artes visuais, além de ofi-
cinas para cenários, figuri-
nos e artesanato.

Abrigará ainda uma bibli-
oteca de artes, área midiática
e saguão de exposições para
mostras de arte.

O prédio terá infraestrutu-
ra sustentável (água e energia),
pavimento térreo, mezanino e
mais quatro pavimentos em
terreno de 12 mil m², com área
construída de mais de 20 mil
m² e estacionamento com cer-
ca de 400 vagas. Haverá tam-
bém área para acessibilidade,
elevadores e rampas de aces-
so, restaurante, lanchonete e
espaço criança com brinque-
dos interativos.

Trata-se de um dos maiores empreendimentos já feitos por Barueri,
conforme cita o secretário de Obras, Beto Piteri. Segundo ele, a obra
é grande e os planos para ela são ainda maiores
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PRÓ-SANGUE

A doação, que precisa ser agendada no site da Pró-Sangue, beneficia mais de uma pessoa

Quer doar sangue?
HMB explica como e por
que tomar essa atitude

O Hospital Municipal de
Barueri Dr. Francisco Moran
(HMB) aproveita o Dia Mun-
dial do Doador de Sangue (14/
6) para destacar a importância
dessa atitude simples e rápida,
mas que é capaz de salvar pes-
soas que passam por procedi-
mentos complexos como trans-
fusões, transplantes e cirurgias,
ou que tenham doenças crôni-
cas, como por exemplo anemia
falciforme.

A facilidade começa nos cri-
térios para realizar a doação de
sangue. “O voluntário só preci-
sa ter entre 16 e 69 anos, pesar
mais de 50 kg, ter dormido pelo
menos seis horas, estar bem ali-
mentado e apresentar docu-
mento recente com foto. Se ti-
ver gripe ou resfriado, é neces-
sário esperar pelo menos sete
dias após o desaparecimento
dos sintomas”, explica Paulo
Tierno, diretor técnico do HMB.

O processo total de doação,
que demora menos de uma
hora, consiste no preenchimen-
to de cadastro, teste de anemia,
verificação de sinais vitais e
peso, triagem clínica com en-
trevista confidencial e coleta de
450 ml de sangue, que repre-
senta cerca de 10% do sangue
do doador e será reposto pelo
organismo no prazo de 24 horas.

De acordo com o Ministério
da Saúde, a doação pode bene-
ficiar mais de uma pessoa por-
que o sangue é separado em he-
mácias, plaquetas e plasma, e
cada paciente recebe a parte
específica do sangue de acordo
com a sua necessidade. “O

amor ao próximo é o que me
faz sair de casa para doar san-
gue. Nesta fase de pandemia, sa-
bemos que a situação está com-
plicada em muitos aspectos, en-
tão não custa nada ajudar”, co-
menta José Roberto Castelo,
doador de sangue no HMB.

No piso térreo do hospital
existe um posto de coleta da
Fundação Pró-Sangue, com
funcionamento de segunda a

sexta-feira, entre 8h e 16h. Para
esclarecimentos, é possível en-
trar em contato pelo telefone
(11) 2575-3375. Devido ao ce-
nário de pandemia, para garan-
tir a segurança do doador e dos
funcionários, é imprescindível
fazer o agendamento de dia e
horário no site http://
www.prosangue.sp.gov.br. Vale
lembrar que o uso de másca-
ras é obrigatório e que há dis-
ponibilização de álcool gel

para higiene das mãos.

Ainda em relação à Covid-
19, pessoas que foram conta-
minadas pelo novo coronavírus
só podem realizar a doação de
sangue após 30 dias da recu-
peração completa e aqueles
que tiveram contato com ca-
sos suspeitos ou confirma-
dos ficam inaptos para doar
por 14 dias após o último dia
de contato.

Doadores vacinados con-
tra a Covid-19 só podem
doar 48 horas após cada
dose, no caso da vacina Co-
ronavac; sete dias após cada
dose da vacina da AstraZe-
neca; e sete dias após cada
dose da vacina da Pfizer.

Quem tomou a vacina con-
tra gripe deve aguardar por 48
horas para doar.

AGORA
VOCÊ PODE

ANUNCIAR AQUI
TODA SEMANA

 99800-2000

Chama!
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OPORTUNIDADE
Mais uma oportunidade para

quem deseja obter formação
profissional no Senai José
Ephim Mindlin. Localizada
na alameda Waghi Salles Ne-
mer, 124, no Centro Comer-
cial de Barueri, a unidade
abriu vagas para cinco cur-
sos 100% gratuitos da catego-
ria Bolsa de Estudos.

As inscrições podem ser fei-
tas por ordem de chegada e
atendendo aos pré-requisitos de
cada candidato entrando no site
da Prefeitura de Barueri. No
link, o interessado encontra to-
das as informações sobre cada
curso, requisito, área de atua-
ção, programação, carga horá-
ria dividida por competências
técnicas e socioemocionais.

A matrícula é presencial e
deve ser realizada por ordem de
chegada, na secretaria do Senai
de Barueri, de segunda a sexta-
feira, das 7h30 às 19h30; e aos
sábados, das 8h às 12h. Os do-
cumentos necessários para ma-
trícula são RG, CPF, compro-

Senai Barueri abre vagas para
cursos com Bolsa de Estudos
A matrícula é presencial e deve ser realizada por ordem de chegada

vante de endereço e Histórico
Escolar.

Os cursos oferecidos são:
Cálculo da Folha de Pagamen-
to, Retenções na Fonte, Assis-

to, de terça a quinta-feira, das
18h30 às 21h.

Retenções na Fonte
Carga horária de 56h, 10

vagas, início em 15 de junho e
término em 7 de julho, de terça
a sexta-feira, das 18h45 às
21h45.

Assistente de Controle da
Qualidade

Carga horária de 200h, 13
vagas, início em 6 de julho e
término no dia 9 de novembro,
às terças, quintas e sextas-fei-
ras, das 13h às 17h.

Densitometria Aplicada a
Processos Gráficos

Carga horária de 56h, qua-
tro vagas, início dia 19 de ju-
nho e término em 26 de junho,
aos sábados, das 8h às 17h.

Operador de Logística
Carga horária de 200h, três

vagas, início em 21 de julho e
término no dia 12 de novem-
bro, às quartas, quintas e sex-
tas-feiras, das 13h30 às 17h30.

tente de Controle da Quali-
dade, Densitometria Aplica-
da a Processos Gráficos e
Operador de Logística. To-
dos possuem certificação após
o seu término.

CURSOS
Cálculo da Folha de Pa-

gamento
Carga horária de 80h, 18

vagas, início no dia 22 de ju-
nho e término em 12 de agos-

A Cepac (Associação
para Proteção das Crian-
ças e Adolescentes), or-
ganização da sociedade
civil que já administra o
serviço de acolhimento
institucional para crianças
e adolescentes (Casa Glo-
rinha), acaba de assinar
um termo de parceria com
a Sads (Secretaria de As-
sistência e Desenvolvi-
mento Social) e agora tem
também a gestão da Casa
da Criança.

Para  Adr iana Bueno
Molina ,  secre tár ia  da
Sads,  “a mudança t em
como objet ivo dar  um
di rec ionamento  ún ico
para a execução do ser-
viço, pois são da mes-
ma natureza, e a Cepac
é uma Organização idô-
n e a ,  c o m  e x p e riência
nessa área”.

Cepac assume Casa da Criança

Através da Diretoria
Técnica de Proteção Soci-
al Especial, a Sads conti-
nuará a supervisionar o
trabalho e manterá o cus-
teio total do serviço.

Para Adriana Bueno Molina, secretária da Sads, “a mudança tem como objetivo dar um direcionamento
único para a execução do serviço, pois são da mesma natureza

CRIANÇA E ADOLESCENTE

Casa da criança
Ambos os  serviços

(Casa da Criança e Casa
Glorinha) acolhem crian-
ças e adolescentes que
estão sob medida de pro-
teção e são encaminhadas

pelo Poder Judiciário e/ou
Conselho Tutelar. Cada
equipamento tem capacida-
de para acolher até 20 cri-
anças e adolescentes com
idades entre zero a 17 anos
e 11 meses.

Apadrinhamento afetivo
As crianças e adolescen-

tes acolhidas são acompa-
nhadas pelas equipes técni-
cas que compõem cada equi-
pamento, garantindo assim
acesso a todos os serviços da
rede pública (educação, saú-
de, lazer etc). Tudo isso faz
parte da chamada rede de
garantia de direitos, que in-
clui ainda o direito à convi-
vência familiar e comunitá-
ria. Aqui em Barueri, uma
das estratégias para a garan-
tia desse direito acontece por
meio do programa de Apa-
drinhamento Afetivo.

Trata-se de um programa
de voluntariado que consis-
te em estabelecer um víncu-
lo afetivo entre crianças e
adolescentes abrigados e
seus padrinhos.  Em 2021
está sendo realizada a segun-
da edição e há previsão de
que a terceira seja iniciada
em 2022.
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Santana de Parnaíba sai
na frente na retomada econômica
no Estado de São Paulo
Cidade promove geração de renda com a Feira da Mulher Empreendedora e o I Congresso da Beleza

Para fomentar a economia
em Santana de Parnaíba, de 10
a 13 de junho aconteceu a pri-
meira “Feira da Mulher Empre-
endedora” do município, pro-
movida pela Secretaria da Mu-
lher e da Família, na Praça 14
de Novembro.

O evento teve como objeti-
vo fomentar e incentivar as par-
naibanas mostrando seus traba-
lhos e promovendo geração de
renda, já que o empreendedo-
rismo feminino vem ganhando
cada vez mais espaço.

Cerca de 100 mulheres fo-
ram à feira que contou com a
venda de artesanatos, alimen-
tos, roupas, entre outros pro-
dutos. Para participar da feira,
foi solicitado às expositoras a
doação de uma cesta básica que
foi entregue ao Fundo Social de
Solidariedade e será doada para
as famílias do município que
tenham necessidade.

Isis Brito, uma das partici-
pantes da feira falou sobre a
experiência de participar do
evento “Acho muito legal por-
que você consegue expor o que
você faz, ainda mais na qua-
rentena, então ajuda bastante
a alavancar o comércio”.

Entusiasmada com a feira,
Osdariele Moreira ressaltou a
organização “Eu não imagina-
va que teria pessoas medindo
a temperatura e álcool em gel
espalhado por todo espaço,
acho ótimo porque assim nos
dá mais segurança e auxilia na
venda dos produtos nesse mo-
mento tão complicado para as
pessoa”, disse a visitante.

Para a secretária da Mulher
e da Família, Selma Cezar, a
Feira da Mulher Empreendedo-
ra é um evento importante, pois
incentiva a geração de renda, o
bem-estar e a retomada da eco-
nomia “ Essa é feira é em ho-
menagem às mulheres, pois
muitas se reinventaram nesse
momento tão complicado e cor-
reram atrás de novas oportuni-
dades, o que ajudou a manter

o sustento de seus lares”.

Diante disso, a feira foi mui-
to importante para as mulheres
fazerem networking, comerci-
alizarem e apresentarem seus
produtos para a comunidade,
além de captar um público mais
amplo.

Primeiro Congresso da
Beleza qualifica profissio-

nais da área
Nos dias 13 e 14 de junho,

a Prefeitura de Santana de Par-
naíba por meio da Secretaria da
Mulher e Família, realizou  na
Arena de Eventos, o “I Con-
gresso da Beleza” de Santana
de Parnaíba. O evento contou
com a participação de renoma-
dos profissionais da área da be-
leza e marcas de sucesso que
palestraram para centenas de
profissionais de Santana de Par-
naíba. No domingo, foram rea-
lizadas as palestras dos Piratas
Cosméticos, Nanno cosméticos,
Vitrate e Vita Derm. Já na se-
gunda-feira, foi a vez da Troia
Hair, Glow, Quon e Olenka,
que trouxe o renomado ca-
beleireiro Rafael Cintra. E
para finalizar o dia, o ex-pre-
feito de Santana de Parnaíba
e apresentador da RedeTV, El-
vis Cezar, deu uma grande pa-
lestra motivacional com o tema
“As 10 leis do sucesso”, para
os participantes do evento.

 O primeiro congresso con-
tou com mais de 150 participan-
tes, sendo no formato presen-
cial e on-line, respeitando a ca-
pacidade máxima e os protoco-
los de segurança para evitar a
propagação do coronavírus. A
cada empresa de cosméticos que
se apresentava, era dado um
intervalo de 15 minutos para a
realização da higienização do
palco.

 A secretária da Mulher e da
Família, Selma Cezar, falou so-
bre a importância desse con-
gresso em capacitar os profissi-
onais da beleza da cidade de
Santana de Parnaíba.

 “Nosso primeiro congres-

so da beleza é voltado para os
profissionais da nossa cidade
que por conta da pandemia
acabaram perdendo clientes e
diminuindo sua renda. Estamos
dando um start, estamos tra-
zendo novidades para que es-
ses profissionais possam tra-
zer essas novidades desse uni-
verso da beleza para seus cli-
entes. Selecionamos as melho-
res empresas, aquelas que já
estão com novidades no mer-
cado, cada empresa tem 1h
para falar dos produtos e a de-
monstração”, informou a se-
cretária Selma Cezar

 O Prefeito Marcos Tonho
esteve presente no primeiro con-
gresso e também parabenizou a
secretaria pelo seu empenho a
frente desse evento.

 “Um evento que qualifi-
ca os profissionais da bele-
za, e em plena pandemia, só
vem para somar e ajudar os
empreendedores. A economia
está sendo aquecida com esses
eventos, que vem para somar e
motivar ainda mais os nossos
profissionais da beleza e os
empreendedores da nossa cida-
de”, relatou o prefeito.
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Santana de Parnaíba segue
com a segunda menor taxa de
letalidade da região oeste me-
tropolitana do Estado de São
Paulo nos casos de coronaví-
rus, e para continuar com as
medidas de combate à pande-
mia, segue o Plano Nacional de
Imunização, onde serão contem-
plados os trabalhadores da edu-
cação; pessoas com comorbida-
des; motoristas e cobradores do
transporte público, gestantes e
puérperas com ou sem comor-
bidades; adultos acima de 56
anos; idosos e pessoas com de-
ficiência permanente (física,
sensorial ou intelectual).

As pessoas com deficiência
permanente já podem realizar o

Santana de Parnaíba segue a todo
vapor com vacinação da Covid-19
e Contra Influenza H1N1

pré-agendamento para vacina-
ção no site da prefeitura, por-
tando a seguinte documentação
comprobatória no ato da vaci-
nação: laudo médico que indi-
que a deficiência, comprovação
de atendimento em centro de re-
abilitação, unidade especializa-
da, documento oficial com in-
dicação da deficiência, cartões
de gratuidade em transporte
público, autodeclaração (na au-
sência de outro tipo de docu-
mento), comprovante do rece-
bimento do BPC (para quem
recebe o auxílio).

Vale ressaltar que todos os
grupos prioritários para vacina-
ção devem realizar o cadastro
obrigatório no site vacina já,

aguardar o recebimento via sms
ou e-mail do agendamento com
a data e horário da vacinação e
portar os documentos de iden-
tificação e comprobatórios exi-
gidos na lista de critérios (na
segunda dose é necessário es-
tar com o comprovante da 1ª
dose). Ao todo na próxima se-
mana estão agendadas aproxi-
madamente 5.000 doses.

A prefeitura de Santana de
Parnaíba abriu licitação para a
compra de 2 freezers para ar-
mazenamento das doses da va-
cina da Pfizer com temperatura
que garantam o congelamento
de -60º C a -90ºC.

A cidade simultaneamente
segue a todo vapor com a 3ª fase
da vacinação contra a Influen-
za H1N1, iniciada na quarta-fei-
ra (09). Para se vacinar, as pes-
soas devem procurar a UBS
mais próxima, de segunda a sex-
ta-feira, no horário de funcio-
namento da unidade. As pesso-
as precisam se atentar ao perí-
odo de 15 dias entre doses da
vacina contra a Covid-19 e a
Influenza, e dar preferência à
vacinação do coronavírus. Para
mais informações entrar em
contato com a unidade de saúde
mais próxima de sua residência.

Fotos: Dario Souza

Santana de
Parnaíba segue
imunizando a
população da
cidade seguindo
o plano
São Paulo

A Prefeitura de Santana de
Parnaíba, por meio de parceria
entre a Secretaria de Cultura e
Turismo e a Secretaria de Meio
Ambiente e Planejamento, re-
alizou uma escavação arqueo-
lógica no bairro Cristal Park às
margens do Rio Tietê. O traba-
lho envolve uma equipe de 6
pessoas que iniciaram as esca-
vações nas últimas semanas.
Mais de 150 peças arqueológi-
cas já foram encontradas na
área, entre artefatos cerâmicos,
faiança ibérica e alpaca.

 A coordenação do projeto
com autorização do Iphan ( Ins-
tituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional), feita pelo
servidor Clayton Galdino, teve
início com o cruzamento de in-
formações históricas sobre a
presença de portos e moradias
junto ao leito do rio e com o
auxílio de imagens aéreas e a
análise da topografia foi possí-
vel determinar possíveis áreas
arqueológicas.

O sítio arqueológico foi en-
contrado no quintal de uma re-
sidência e os artefatos estavam

Encontrado artefatos históricos em escavação arqueológica
no bairro Cristal Park em Santana de Parnaíba

há quase um metro de profundidade com fragmentos de utensílios
domésticos relacionados ao dia a dia dos indígenas e roceiros que
habitaram a área às margens do Rio Tietê.

Assim que as escavações forem finalizadas, todo o material coleta-
do será apresentado ao público em uma exposição no Museu Anhan-
guera - Casarão Monsenhor Paulo Florêncio da Silveira Camargo no
Largo da Matriz, Nº 9 no Centro Histórico da cidade.

 Fotos: Marcio Koch

Artefatos cerâmicos e talher de alpaca
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JORNAL A CIDADE

AGORA É SEMANAL!

LEIA       MAIS
NA PRÓXIMA SEMANANO SITE: WWW.JACIDADE.COM.BR

Santana de Parnaíba lan-
çou na última sexta-fei-
ra,(11), a Campanha do Aga-
salho 2021. Com isso, o Fun-
do Social de Solidariedade
tem o intuito de arrecadar
agasalhos e cobertores novos
e até em bom estado que es-
tão guardados e sem uso,
para serem doados aos mu-
nícipes que estão em situa-
ção de vulnerabilidade soci-
al, previamente cadastrados
nos CRAS, NAS e Fundo
Social de Solidariedade.

Santana de Parnaíba inicia Campanha
do Agasalho 2021 e tem como
padrinho o apresentador Elvis Cezar

O intuito é atender 10 mil famílias
cadastradas nos CRAS, NAS e Fundo
Social de Solidariedade do Município

A campanha deste ano
terá como padrinho o apre-
sentador, Elvis Cezar, que
também é morador de Santa-
na de Parnaíba. As doações
podem ser feitas nos mais de
100 postos de coletas, espa-
lhados por toda cidade e no
Fundo Social de Solidarie-
dade, que fica localizado na
Rua Pedro Procópio, 213.

Vale ressaltar que a meta
é atender 10 mil famílias..
Para mais informações entre
em contato no telefone:
4622-7500 ramal: 7104.
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••• ATUAÇÃO DO DEPUTADO

O Instituto Butantan deu iní-
cio ao pré-cadastro de voluntá-
rios que queiram participar da
primeira fase de testes da Bu-
tanvac, vacina contra a Covid-
19 produzida com insumos
100% nacionais.

Serão escolhidos 418 volun-
tários nesta etapa, para avalia-
ção da segurança e seleção de
doses a serem aplicadas quan-
do o imunizante estiver devida-

Instituto Butantan
abre cadastro para
testes da Butanvac!

••• VACINAÇÃO COVID-19

mente aprovado pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa).

Hoje, o Instituto Butantan
conta com um estoque de 8 mi-
lhões de doses da Butanvac. Até
outubro, produzirá 40 milhões
do imunizante. Os interessados
em participar voluntariamente
dos testes devem realizar o pré-
cadastro acessando o link https:/
/butanvac.butantan.gov.br/.

Atendendo pedido do depu-
tado estadual Cezar, o Gover-
no do Estado realizou na sexta-
feira, dia 11/06, o pagamento
do total de R$ 2,1 milhões para
a saúde de 18 cidades paulis-
tas. São emendas parlamen-
tares do deputado Cezar
depositadas direto do Fun-
do Estadual para o Fundo
Municipal.

Os municípios contempla-
dos são: Itapevi, Carapicuí-
ba, Itaju, Itaóca, Jaguariúna,
Jarinú, Lençóis Paulista,
Luiz Antônio, São Miguel Arcan-
jo, São Lourenço da Serra,
Franco da Rocha, Getulina, Ho-
lambra, Peruíbe, Barrinha, Ibiú-
na, Miguelópolis e Borborema.

“Os recursos serão utili-
zados para custeio, aquisição de
equipamentos, ambulância ou
van para transporte de pacien-
tes. Nosso objetivo é auxiliar as
cidades no combate a pande-
mia de coronavírus e na pre-
servação da vida da população.
Gratidão, governador João Do-

Estado paga R$ 2,1 milhões em emendas do
deputado Cezar para a saúde de 18 cidades

ria”, disse Cezar.
Em especial, na Região Me-

tropolitana Oeste, Cezar aten-
deu pedido da vereadora de Ita-
pevi, Mariza Borges, com R$
100 mil em recursos para aqui-
sição de equipamentos para o
Pronto-socorro da Vila Dr. Car-
doso e do suplente de vereador
de Carapicuíba, Serginho da Sa-

besp, com R$ 150 mil para
compra de van para transporte
de pacientes.

“As cidades precisam ampli-
ar suas ações na área da saúde
e esses recursos são importan-
tes para fortalecer este traba-
lho. Seguimos lutando por mais
investimentos para atender mais
municípios”, citou o deputado.

ANUNCIE na melhor divulgação para o seu
produto ou serviço na CIDADE e região

JORNAL E PORTAL: JACIDADE.COM.BR
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VENDO ELEVADOR

SEMI-NOVO
ANO 2015/MOD.

2016
(ÚNICO DONO)

220 VOLTS
4 TONELADAS

TRATAR COM JOÃO:
94149-7440

VENDO ESTE ELEVADOR!

VENDO ESTE ELEVADOR!

ABAIXO DO PREÇO
DE MERCADO!
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Jandira aplica mais de 4.000
vacinas contra COVID-19,
em dois dias

A Prefeitura de Jandira, atra-
vés da Secretaria Municipal de
Saúde antecipou a vacinação
para munícipes com 45 anos ou
mais, que teve início no último
dia 16 de Junho. Houve um
grande número de jandirenses
que procuraram os postos de
vacinação, o que fez com que
houvesse o registro de 4.154
(quatro mil cento de cinquenta
em quatro) vacinas aplicadas nos
dias 16 e 17.

No anúncio deste recorde de
vacinação o Secretário de Saú-
de de Jandira Fabiano Dantas,
destacou a importância da par-
ceria entre as mais diversas se-
cretarias de Jandira:

“Estão sendo dias de muito
trabalho para todos da Secreta-
ria de Saúde e, só tenho que
parabenizar e agradecer toda a
equipe de enfermeiros e profis-
sionais da saúde que fizeram
com que tivéssemos um núme-
ro tão expressivo de pessoas
vacinadas. Quero também es-
tender os agradecimentos para
diversas Secretarias e colabora-
dores da Prefeitura de Jandira,
que estão sendo verdadeiros
parceiros neste processo. Segui-
mos juntos rumo à imunização
total de nossa cidade.”

O próximo passo da vacina-
ção em Jandira, será dado ama-
nhã, dia 19 de Junho, com a

antecipação de vacinação dos
munícipes com 40 anos ou
mais.

Para ser vacinado(a), será
necessário fazer um pré-agen-
damento, obrigatório, no site
https://vacinaja.sp.gov.br/ e ao
comparecer no posto de vaci-
nação, o munícipe precisará
apresentar os seguintes docu-
mentos: Cadastro de Pessoa Fí-
sica (CPF) ou cartão SUS, e

comprovante de endereço.

Serão dois pontos de vaci-
nação, um para vacinar pesso-
as que comparecem a pé e ou-
tro para vacinação via drive thru.

O posto de vacinação para
jandirenses que irão comparecer a
pé, será na praça de eventos de
Jandira, localizada na Rua Ru-
bens Lopes da Silva, 106 no Cen-
tro de Jandira – SP, 06600-035.

Já para os munícipes que
preferem a vacinação via drive
thru o ‘único’ posto de vacina-
ção neste formato, será no Novo
tablado de Jandira, localizado na
Via de Acesso João de Góes,
339 – Jardim Alvorada.

O atendimento em ambos os
locais será das 9 às 16 horas.
Sendo que, no próximo domin-
go não haverá vacinação em
Jandira.

Por fim, informamos que
a campanha Coração Solidá-
rio terá pontos de arrecada-
ção nos locais de vacina-
ção ,  onde  se rá  poss íve l
depositar  alimentos, itens
de higiene e limpeza. Im-
portante ressaltar que to-
das as doações serão re-
vertidas para as famílias
que  e s t ão  pas sando  por
grandes dificuldades neste pe-
ríodo de pandemia.

A Prefeitura de Jandira, por
meio da Secretaria Municipal de
Educação (SMEJ) iniciará na pró-
xima terça-feira, dia 22 de Junho,
a entrega dos gêneros alimentíci-
os que compõem a merenda esco-
lar. A entrega, se dá em razão da
suspensão das aulas presenciais e
em consonância às recomendações
da Organização Mundial da Saú-
de e das autoridades do nosso
Município, para evitarmos a pro-
pagação do COVID-19.

 A SMEJ orientou, por intermé-
dio de um comunicado, que os
Pais ou responsáveis, sigam as
orientações abaixo:

Respeitar a data e o horário da

Secretaria da Educação de Jandira
começa distribuição de cestas básicas,
com itens da merenda escolar, a partir
da próxima terça, dia 22 de Junho

classe de seu filho;

Comparecer somente um fami-
liar do aluno, que não faça parte
do grupo de risco;

Não levar crianças;

Apresentar um documento de
identificação do aluno.

Organizem-se em fila, respei-
tando a distância mínima de um
metro e meio (1,5m) de afastamen-
to entre si;

As entregas ocorrerão entre os
dias 22 e 24 de Junho, conforme
cronograma disponível em: https:/
/bit.ly/3iRc4Us (jandira.sp.gov.br)
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A Prefeitura de Jandira, por in-
termédio da Secretaria Municipal de
Obras, criou um novo acesso à pe-
destres entre a Rua Amapá, locali-
zada na Vila Mercedes, e a Via Ex-
pressa Amauri Sebastião Barufi.

Tratava-se de uma demanda anti-
ga dos moradores, pois, na Via Ex-
pressa há  um ponto de ônibus, mui-
to utilizado pelos moradores da Vila
Mercedes que não estava de fácil
acesso, conforme nos informou o
Jandirense Reginaldo, morador da
Vila Mercedes há mais de 35 anos:

“Os moradores sabendo da difi-
culdade começaram a subir um bar-
ranco abaixo do ponto de ônibus
para ficar mais fácil. Só que quando
chove fica muito liso e perigoso su-
bir por esse acesso”, afirmou.

Ao final a realização da obra vol-
tamos a conversar com o morador
Reginaldo que nos afirmou:

“Nós da Vila Mercedes agrade-
cemos muito, pois ficou muito me-
lhor para quem usa esse ponto de
ônibus”

Secretaria de Obras de Jandira

abre novo acesso à pedestres

entre a Rua Amapá, Vila Mercedes,

e a Via Expressa Amauri S. Barufi

Com o tema “Aquecendo
vidas, aqueça um coração!”, a
Prefeitura de Jandira, através da
Secretaria de Desenvolvimen-
to Social e Fundo de Solidarie-
dade, realizou ontem,dia 16, o
lançamento da Campanha do
Agasalho 2021.

O evento de lançamento
aconteceu no Teatro Municipal
de Jandira, com número redu-
zido de pessoas e respeito às
medidas preventivas contra a
COVID-19.

O primeiro a discursar no
evento foi o Presidente da Câ-
mara, que parabenizou a inici-
ativa da campanha e colocou a
Câmara Municipal à disposição
da cidade para iniciativas como
esta.

Logo após a fala do Presi-
dente da Câmara. O Secretário
de Governo Carlos Piteri elo-
giou a sensibilidade dos criado-
res da campanha e destacou a
importância da credibilidade dos
envolvidos, para que ela seja
um sucesso.

 O terceiro a fazer uso da
palavra, foi o Prefeito Doutor
Sato. Que agradeceu a todos os
envolvidos na campanha e, res-
saltou a importância deste tra-
balho para o atendimento aos
mais vulneráveis. O Prefeito
aproveitou para destacar a ne-
cessidade de se ter compromis-
so com a vida de todos.

A última a fazer uso da pa-
lavra foi a Presidente do Fun-
do de Solidariedade e Primeira
Dama Dra Adenilda Fonseca
que, em seu discurso destacou
realizações que a solidariedade

Prefeitura de Jandira realiza
evento de lançamento da
Campanha do Agasalho 2021

da população jandirense permi-
tiu que acontecesse:

“Começamos com a campa-
nha de alimentos e, graças às
doações, distribuímos mais de
duas mil cestas básicas.”

Logo em seguida a Primei-
ra-Dama afirmou que “Jandira
é uma cidade muito acolhedo-
ra” e justamente por ter esta ca-
racterística, ela acredita no em-
penho de toda a população nes-
ta campanha.

O evento também contou
com a participação do Tenor
Iranildo, que sendo jandirense,
testemunhou à todos os presen-

proativa, no sentido de nos aju-
dar a aquecer pessoas que sem
este suporte estarão no frio da
tristeza”

Como percebe-se na men-
sagem acima, a convocação está
posta e o Fundo de Solidarie-
dade está confiante no sucesso
desta campanha.

O Fundo de Solidariedade
informou que a campanha já
obteve a sinalização de parce-
ria com os condomínios: Nova
Higienópolis; Bervely Hill e
Nova Paulista. Além dos con-
domínios, a campanha terá par-
ceria com: Mercado Paraná;
Mercado Sol; OAB Jandira;
Polos industriais I e II; Plaza
Shopping de Jandira; APAE Jan-
dira, entre outras empresas e
empresários da cidade.

Importante ressaltar que,
apesar das parcerias já anunci-
adas o sucesso da campanha
dependerá diretamente da par-
ticipação da população jandiren-
se, por isso, os pontos de arre-
cadação de roupas de frio se-
rão:

Sede da Ordem dos Advogados
(OAB) de Jandira;

Sede da Benfica – BBTT;
Sede da Ação Social;
Câmara Municipal de Vereadores;
Delegacia de Polícia;
Prefeitura de Jandira;
Todos os Centro Público de Con-

vivência (CPCs);

Todas as unidades do Centro de
Referência de Assistência Social
(CRAS);

Pólo Industrial I e II;
Condomínio Nova Higienópolis;
Condomínio Beverly Hills;
Condomínio Nova Paulista.

tes que, chegou a morar nas
ruas de Jandira e que foram
ações como a campanha do
agasalho que fizeram-o ter hoje
uma família e qualidade de vida,
conquistada também através da
música.

Parceiros que estiveram
presentes no evento, também
foram homenageados com um
certificado, sendo que recebe-
ram esta homenagem represen-
tantes da: OAB Jandira, SESI
Jandira, APAE Jandira, Anhan-
guera unidade Jandira e ETEC
de Jandira.

Importante ressaltar que a

campanha terá duração de 2
(dois) meses e espera ter uma
arrecadação recorde, conforme
mensagem encaminhada pelo
Fundo de Solidariedade, que
diz:

“Acreditamos em uma arre-
cadação recorde porque o amor
floresce em período de adver-
sidades. Não precisamos rela-
tar a quantidade de crises que
estamos vivenciando. A crise
econômica trouxe um aumento
no número de famílias que ne-
cessitam de suporte social e,
acreditamos que a população
jandirense terá uma atuação

O Prefeito Doutor Sato  agradeceu a todos os envolvidos na campanha e, ressaltou a importância deste
trabalho para o atendimento aos mais vulneráveis
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A Prefeitura de Jandira,
realiza a substituição da ilu-
minação da rodoviária cen-
tral da cidade, por uma ilu-
minação em LED.

A realização faz parte de
uma fase do plano que pre-
tende substituir 100% da ilu-
minação pública da cidade
por iluminação em LED. Na
atual fase já foram substituí-
das mais de 60% das lâmpa-
das da cidade.

Destaca-se que a ilumina-
ção pública está diretamen-
te ligada a segurança da po-
pulação e tráfego de veícu-
los, além de prevenir a cri-
minalidade e valorizar áre-
as urbanas como prédios,
monumentos e paisagens.

São diversos os benefíci-
os trazidos pela iluminação
pública LED, dentre eles
podemos destacar maior
economia, com importante
redução de custos para os
cofres públicos e mais segu-
rança para toda a população
devido à boa iluminação e
claridade.

Prefeitura de Jandira substitui
iluminação da rodoviária central
por iluminação em LED

Receba o Jornal A CIDADE (Digital)



CIDADES•Página 18 ANO 13 | Nº 140|SÁBADO, 19 DE JUNHO DE 2021

Prefeitura de Carapicuíba
e Governo do Estado entregam
Terminal Metropolitano

Nesta terça-feira, dia 15,
a Prefeitura de Carapicuíba,
junto do Governo de SP, en-
tregou o Terminal Intermuni-
cipal de Carapicuíba. O lo-
cal conta com seis platafor-
mas que atendem a 17 linhas
de ônibus metropolitanas e
municipais. Serão benefici-
ados mais de 50 mil pessoas
todos os dias.

 A inauguração contou
com a presença do governa-
dor João Doria, o prefeito
Marcos Neves, a vice-prefei-
ta Gilmara Gonçalves, os
deputados federais Abou
Anni, Jefferson Campos e a
Renata Abreu e os deputados
estaduais André do Prado,
Carlos Cezar, Wellington
Moura, Gilmaci Santos, De-
legado Olim e Professor
Walter Vicioni.

Em sua fala, Doria desta-
cou a localização do Termi-
nal e a gestão do prefeito
Marcos Neves.

“A localização é estraté-
gica, no Centro de Carapicu-
íba, para facilitar o desloca-
mento dos usuários do trans-
porte público. O prédio fica
bem ao lado do Terminal
Municipal, com acesso e sa-
ída de ônibus pela Avenida
Governador Mario Covas, e
em frente à Estação Carapi-
cuíba da CPTM. Ambas as
unidades podem ser acessa-
das por dentro do novo ter-
minal. E toda essa obra só
pode ser concluída por con-
ta da boa gestão realizada na
cidade pelo prefeito Marcos

A inauguração contou com a presença do governador João Doria, o prefeito
Marcos Neves, a vice-prefeita Gilmara Gonçalves, secretários, vereadores e
demais autoridades

MOBILIDADE

Neves, que vem trabalhando
em conjunto conosco”, afir-
mou o governador.

As melhorias trazem mais
qualidade, conforto, seguran-
ça e ampliação de opções de
mobilidade para a popula-
ção. “É uma obra que a po-
pulação estava aguardando e
vai beneficiar milhares de
pessoas todos os dias. Nos-
sa cidade não parou as obras

mesmo durante a pandemia,
gerando emprego e desen-
volvimento”, declarou o pre-
feito Marcos Neves.

Vale ressaltar que a Se-
cretaria de Obras e Serviços
Municipais vai seguir com
os serviços de limpeza e ze-
ladoria do local para manter
o ambiente sempre limpo e
organizado. E a Prefeitura
também pede a colaboração

de todos os usuários.
Terminal sustentável
A construção do terminal

obedeceu a modernos con-
ceitos de sustentabilidade,
incluindo reservatório de
águas pluviais para reuso e
caixa de retardo – um reser-
vatório externo utilizado
para fazer a contenção da
água das chuvas coletadas no
empreendimento e depois

soltar para a via pública,
colaborando na redução de
alagamentos. As áreas de
paisagismo contêm as cha-
madas biovaletas, depres-
sões lineares preenchidas
com vegetação, solo e de-
mais elementos filtrantes, que
processam a limpeza da água
da chuva e, ao mesmo tem-
po, aumentam o tempo de es-
coamento.



ANO 13 | Nº 140|SÁBADO, 19 DE JUNHO DE 2021 CIDADES •Página 19

VACINAÇÃO
A Prefeitura de Carapicu-

íba iniciou na sexta-feira (18)
a vacinação de pessoas com
48 anos ou mais. Os docu-
mentos necessários são: RG,
Cartão SUS, CPF e compro-
vante de residência.

Em Carapicuíba também
estão sendo vacinadas pes-
soas com comorbidades e
pessoas com deficiência per-
manente (BPC) com 18 anos
ou mais, pessoas com defi-
ciência permanente sem
BPC, pessoas com síndrome
de Down de 18 a 59 anos,
motoristas de ônibus e cobra-
dores, metroviários, ferrovi-
ários, aeroviários, educado-
res físicos, assistentes soci-
ais, profissionais de saúde,
pacientes em terapia renal
substitutiva, transplantados
imunossuprimidos, gestantes
ou puérperas (com prescri-
ção médica), lactantes com
crianças de até 12 meses
(apresentar certidão de nas-
cimento do filho/a) idosos a
partir de 60 anos.

A campanha de imuniza-
ção está sendo realizada em
dois polos. No Ginásio Ayr-
ton Senna são vacinados os
idosos que chegam a pé. Já
no Estádio do Niterói, a va-
cinação acontece no sistema

Prefeitura de Carapicuíba
inicia vacinação de população
acima de 48 anos

drive-thru (dentro do carro).
Os locais realizam a aplica-
ção da 1ª e 2ª dose de segun-
da a sexta-feira, das 8 às 17
horas, aos sábados das 8 às
13 horas.

Os Profissionais de Edu-
cação devem apresentar RG,
CPF, os dois últimos holeri-
tes e/ou carteira de trabalho
com descrição do cargo e
comprovante de residência
(moradores ou atuantes em
Carapicuíba).

As pessoas com comorbi-
dades com 18 anos ou mais
também devem apresentar
comprovante da condição de
risco por meio de exames,
receitas (de até 9 meses), re-
latório médico ou prescrição
médica. Já as pessoas com
deficiência permanente
(BPC) a partir de 18 anos
também devem apresentar o
comprovante do recebimen-
to do Benefício de Prestação
Continuada da Assistência
Social.

Os idosos dessa faixa etá-
ria que estão acamados,
apresentando dificuldades
ao locomover-se, serão va-
cinados em casa. Para esse
serviço, caso o idoso não
seja cadastrado nos progra-

Secretaria de Desenvolvi-
mento Social.

A ação tem como objeti-
vo beneficiar famílias em si-
tuação de vulnerabilidade,
buscando garantir a seguran-
ça alimentar durante a pan-
demia do coronavírus, por
meio de arrecadação de ali-
mentos não perecíveis, como:
macarrão, arroz, feijão, lei-
te em pó, café, óleo, sal, açú-
car e molho de tomate. Quem
for se vacinar pode doar 1kg
de alimento em um dos po-
los de vacinação.

mas de saúde da Prefeitura,
o familiar deve realizar ca-
dastro na UBS mais próxima
de sua residência.

Fique atento
Pessoas  que sejam paci-

entes oncológicos, transplan-
tados (órgãos sólidos e me-
dula óssea), imunossuprimi-
dos, doenças reumáticas e
pacientes com HIV apre-
sentem uma prescrição
médica autorizando rece-
berem a vacina. É impor-
tante conversar com o mé-
dico antes de comparecer no
local de vacinação.

Vacina já
O Governo do Estado

lançou o site “Vacina Já”
www.vacinaja.sp.gov.br
para agilizar a vacinação

contra a covid-19. Nele, as
pessoas podem fazer um pré-
cadastro, mas vale a pena
ressaltar que não é um agen-
damento. O preenchimento
não é obrigatório, porém fa-
cilita o atendimento na hora
da vacinação para evitar
aglomerações.

Vacina contra a fome

Para potencializar as
ações que auxiliam quem
mais precisa, é necessário
unir forças. Partindo desse
princípio, a Prefeitura de
Carapicuíba, por meio da
Secretaria de Assistência
Social, assinou um termo de
adesão junto ao Governo do
Estado de São Paulo para a
campanha "Vacina Contra a
Fome", desenvolvida pela

Serviço

Vacinação contra covid-19

Pessoas com 48 anos ou
mais

Local: Ginásio Ayrton Sen-
na (vacinação de idosos a pé)

Endereço: Av. Antônio Faus-
tino, 98 – Cohab V

Segunda a sexta-feira, das 8
às 17 horas / sábado das 8 às 13
horas

Local: Estádio do Niterói
(vacinação no sistema drive-
thru – dentro do carro)

Endereço: Av. Pilar do Sul –
Cohab II

Segunda a sexta-feira, das 8
às 17 horas / sábado das 8 às 13
horas

Desde o início da pande-
mia Carapicuíba tem sido
destaque no combate ao co-
ronavírus. O município já
realizou mais de 100 mil tes-
tes. A Prefeitura informa que
a partir de quarta-feira (16),
os testes de pessoas assinto-
máticas serão em novo ende-
reço, no Parque do Planalto,
de segunda a sexta-feira, das
8 às 13 horas.

 Para fazer o teste gratui-
to é preciso baixar o aplica-
tivo Dados do Bem e levar
RG, Cartão SUS e compro-
vante de endereço. É impor-
tante ressaltar que não pre-
cisa de agendamento para
realização do teste. O mora-
dor recebe o resultado dire-

Carapicuíba já realizou mais de 100 mil testes de covid-19
Desde de quarta-feira (16) testes de assintomáticos estão sendo realizados no Parque do Planalto

tamente em seu celular por
meio do aplicativo.

 Pessoas com sintomas
devem procurar o Centro de
Enfrentamento da Vila Dirce
(Estrada Ernestina Vieira, nº
70), de segunda a sexta-fei-
ra, das 7 às 19 horas. No lo-
cal, o munícipe recebe aten-
dimento médico.

 Serviço
Teste em massa
(covid-19)

Parque do Planalto
Segunda a sexta-feira
8 às 13 horas
Rua Serra de Mailasqui,

40, Jardim Planalto
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Investir na capacitação
dos jovens e adultos com
foco no desenvolvimento e
aprimoramento de negócios,
é um dos objetivos da Pre-
feitura de Carapicuíba, que
vai realizar, por meio da
Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico, Social e
Trabalho, em parceria com
o Sebrae (Serviço Brasilei-
ro de Apoio às Micro e Pe-
quenas Empresas), a oficina
“Saiba como iniciar uma
Startup”. As aulas online es-

Prefeitura de Carapicuíba e Sebrae
realizam oficina on-line de Startup

tão previstas para acontecer
entre os dias 28 e 2 de ju-
lho, das 19h às 21h.

Até o dia 23 de junho po-
dem se inscrever no link ht-
tps://forms.office.com/r/
DcWwd8qzym ou QR Code
que se encontra na arte pu-
blicada no Facebook e Ins-
tagram da Prefeitura de Ca-
rapicuíba, estudantes de fa-
culdades, ensino médio, téc-
nico e empreendedores em
geral, com 18 anos ou mais.

Cronograma de aula:

28/6 - Empreendedorismo
como opção de carreira

29/6 - Startup: da ideia a
Nota Fiscal

30/6 - Formalização de
uma Startup

1/7   - Estratégias de Ma-
rketing para Startup

2/7   - Modelos de receita
para Startup e Captação de
Recursos para abertura
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3 mil famílias receberão
Vale Gás em Carapicuíba

O governador João Doria
lançou, na quinta-feira (17),
o Vale Gás, novo programa
de proteção social do gover-
no estadual que vai garantir
transferência de renda para
a compra de botijão de gás
de cozinha (GLP 13kg) a fa-
mílias em situação de pobre-
za ou extrema pobreza, que
moram em comunidades ca-
rentes e favelas (classifica-
das como aglomerados sub-
normais).

As famílias terão acesso
a três parcelas bimestrais do
benefício, no valor de R$
100,00 cada, a serem pagas
entre os meses de julho e de-
zembro de 2021. A previsão
para o pagamento da primei-
ra parcela do benefício é 20
de julho.

Em Carapicuíba, 3 mil

famílias serão beneficiadas.
“É um programa muito im-
portante do governo do esta-
do para famílias em situação
de alta vulnerabilidade, ins-
critas no Cadastro Único.
Avante Carapicuíba!”, divul-
gou o prefeito Marcos Neves
em suas redes sociais.

Terão acesso ao progra-
ma as famílias inscritas no
CadÚnico (sem Bolsa Famí-
lia) e com renda mensal per
capita de até R$ 178,00.
Para saber se poderá ser in-
serido no programa, o cida-
dão deve entrar no site ofi-
cial do Vale Gás
(www.valegas.sp.gov.br) e
consultar a elegibilidade ao
benefício. O site já está dis-
ponível e basta digitar o nú-
mero do NIS (Número de
Inscrição Social) para ter
acesso às informações.

As famílias beneficiadas terão acesso a três parcelas bimestrais
do benefício, no valor de R$ 100,00 cada

ATUAÇÃO DO VEREADOR

Vereador Prof. Naldo pede
a retomada das obras do
Ginásio da Vila Veloso!

 A Câmara de
Carapicuíba apro-
vou, na noite de

terça-feira (8), durante a 19ª Sessão
Ordinária, o Projeto de Lei n° 2.706/
2021. De autoria do vereador Dr.
João Naves (PSDB), a propositura
institui o programa de cuidado mul-
tidisciplinar à saúde da mulher, bem
como o Centro de Referência de Saú-
de Integral da Mulher.

 O objetivo será implementar

O vereador
Prof. Naldo (PT)
apresentou na 20°

Sessão da Câmara de Carapicuíba a
indicação de n° 1.046/21, que soli-
cita ao Prefeito Marcos Neves
(PSDB) a retomada urgente das
obras do Ginásio da Vila Veloso de
Carapicuíba.

O vereador afirmou que, “ É ur-
gente a retomadas das obras, quan-
do mais demorar, maior fica o custo
da obra, o que já foi feito vai se de-

teriorando com o tempo e tem que
fazer reparos ou refazer o trabalho”.
E complementou que a perda não é
só financeira, mas principalmente so-
cial: "Uma área de esporte e la-
zer sem uso é um prejuízo social
também, jovens estão nas ruas
sendo sediados pelo “mal feito”
poderiam estar praticando um es-
porte, sabemos da importância do
esporte na formação dos jovens e
na qualidade de vida das pessoas
com mais idade”.

ATUAÇÃO DO VEREADOR

Projeto de Lei do Vereador
Dr João Naves institui o Centro
de Referência de Saúde Integral
da Mulher em Carapicuíba Foto: Divulgação / CMC

 Foto: Divulgação / CMC

medidas visando à ampliação do
acesso das mulheres aos serviços de
prevenção, assistência e recuperação
da saúde feminina. O futuro Centro
de Referência deverá dispor de agen-
damento facilitado aos serviços de
saúde, acessibilidade, instrumentos
de coletas e realizações de exames
ginecológicos etc. O documento se-
gue agora para as mãos do prefeito
Marcos Neves (PSDB), que deverá
sancioná-lo nos próximos dias.
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Estrada da Tambory, nº 60  - Vila Merces
Carapicuiba (próximo a Pizzaria Lola)

Serviço incluiria roçagem,
manutenção dos brinquedos e
reparos na quadra esportiva

 Durante a 20ª
Sessão Ordinária
da Câmara de Ca-

rapicuíba, realizada de forma par-
cialmente remota nessa terça-fei-
ra (15), o vereador Eduardo Zezi-
nho (Considerado), do MDB, apre-
sentou a indicação n° 1.026/2021.
O texto solicita a revitalização total
da praça da Rua Pico da Bandeira

Indicação do Vereador Eduardo Zezinho
(Considerado) sugere revitalização
total de praça no Jardim Planalto

(Jardim Planalto).

O serviço incluiria roçagem, ma-
nutenção dos brinquedos, reparos na
quadra esportiva e limpeza do lixo.

 O parlamentar também é autor de
outras cinco indicações na Casa. To-
dos os pedidos seguem agora para
as mãos do prefeito Marcos Neves
(PSDB).

Foto: Divulgação / CMC

Eduardo Zezinho (Considerado)
é vereador em Carapicuíba e
autor de diversos pedidos à

Prefeitura

Em Carapicuí-
ba, o vereador
Bruno Marino

(PT), conquistou R$ 900 mil em
emenda parlamentar com o deputa-
do federal Carlos Zarattini (PT). Se-
gundo o vereador, foram R$ 600 mil
para a Unidade Básica de Saúde do
Ariston, sendo R$ 300 mil destina-
dos para as obras de reforma e
ampliação e os outros R$ 300 mil
para compras de equipamentos
que serão utilizados na unidade
para atender os moradores. Já os
R$ 300 restantes serão utilizados
para assistência hospitalar no com-
bate ao coronavírus.

“Com a reforma e ampliação da
UBS será possível atender melhor os
munícipes”, disse Bruno. “Essa uni-
dade de Saúde, em 2010, já tinha
mandado uma emenda para reformar
e ampliar, mas já se passaram onze
anos, e é preciso uma nova amplia-
ção e por isso atendemos o seu pe-
dido e trouxemos mais uma emenda
de R$ 600 mil para reforma e com-

ATUAÇÃO DO VEREADOR

Vereador de Carapicuíba Bruno
Marino conquista R$ 900 mil
em emendas para a Saúde

Foto: Divulgação

pra de equipamentos
para atender melhor
o povo do Ariston e
de Carapicuíba”, co-
mentou o deputado
durante visita às
obras da Unidade
Básica de Saúde.

Em seis meses na
Câmara Municipal o
vereador apresentou
mais de cinco proje-
tos de lei, dentre eles

o 2.785 que institui o fornecimento
de absorventes higiênicos de forma
gratuita para mulheres de baixa ren-
da cadastradas no CRAS (Centro de
Referência em Assistência Social)
que moram na cidade.

Além das mulheres de baixa ren-
da o pl pede a distribuição gratuita a
aluas da rede pública de ensino.
“Muitas vezes elas perdem mais de
40 dias por ano letivo por falta do
produto”, justificou. Ele ainda falou
sobre a dificuldade de algumas mu-
lheres terem acesso ao produto. “De-
vido aos imprevistos da falta de di-
nheiro para comprar absorventes se
faz necessário a distribuição gratui-
ta, que é fundamental tanto para a
Saúde da mulher como para o seu
desenvolvimento diário de traba-
lho e estudo. Nem sempre a mu-
lher dispõe do produto no mo-
mento de necessidade, tento que
recorrer a subterfúgios nada sau-
dáveis e higiênicos que podem
causar constrangimentos e complica-
ções na saúde”.

ACONTECEU
Polícia encontra
dinamite em cemitério
de Carapicuíba

No início da noite de quinta-feira (10) o Gru-
po de Ações Táticas Especiais (GATE) retirou
uma banana de dinamite de dentro de um túmulo
no cemitério do Ariston, em Carapicuíba.

Equipes do Samu foram chamadas para per-
manecerem no local caso haja algum acidente com
o artefato explosivo. Toda a área também foi pre-
servada e isolada pela polícia. (com informações
Programa em Foco).
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Brasil registra 2.215 mortes por Covid em 24 horas. País contabiliza 484.350 óbitos e 17.301.220 casos
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O prefeito de Osasco, Rogério Lins,
esteve no Hospital Municipal Antônio
Giglio na terça-feira, 15/6, vistoriando
as instalações da nova Sala de Terapia
de Plasma Convalescente, recém-implan-
tada na unidade e que será a Central de
Terapia Transfusional de plasma (de
doadores curados do novo coronavírus),
para tratar pacientes da covid-19 que
estejam na fase inicial dos sintomas, mas
não necessariamente internados.

A biologista Kátia Cristina Donner
São Félix, responsável pelo Banco de
Sangue do Hospital Municipal, explicou
que para ter efeito, o tratamento deve
ser iniciado precocemente em pacientes
infectados já no início do ciclo da doen-
ça, ou seja, até 72 horas do apareci-
mento de sintomas (tosse, febre, dor
de garganta, coriza) para que haja boa
eficácia no tratamento e assim ofere-
ça maior oportunidade de recuperação,
evitando um agravamento da doença.

Segundo Kátia, não são todos que
podem receber o plasma. Um médico é
quem pode avaliar e saber se a pessoa
tem elegibilidade para receber o plasma
convalescente.

“O procedimento para a transfusão
do plasma convalescente no paciente é
simples e dura em torno de 1h30 a 2h.
Após esse período, a pessoa recebe alta
e é acompanhada pelas equipes da saú-
de”, complementou a biologista.

As doações dos plasmas convalescen-
tes não serão feitas no Hospital Munici-
pal. As bolsas doadas, que têm uma quan-
tidade grande de anticorpos, serão oriun-
das do Instituto Butantan. O hospital é
apenas o recebedor dos plasmas. Na ter-
ça-feira, 16/6, o Hospital Antônio Giglio
recebeu as primeiras bolsas de plasmas
enviadas pelo Instituto Butantan.

Inicialmente, as três unidades da rede

Hospital Antônio Giglio já conta com
sala de terapia para receber plasma de
curados do novo coronavírus
Osasco adota procedimento em parceria com Butantan para tratar pacientes de covid-19

Foto: Marcelo Deck

Na ocasião, o professor Dr. Dimas
Covas explicou como o procedimento
tem ajudado alguns municípios, como
Araquarara e Santos, e hospitais da ci-
dade de São Paulo que também ado-
taram o plasma como tratamento.
“Os grandes hospitais em São Paulo
já estão usando o plasma. A gente
percebeu que de 30 a 40% dos paci-
entes que adotaram o procedimento
não tiveram evolução do quadro.
Mas a pessoa estar no estágio inicial
da doença é fundamental”, apontou.

Saiba mais

O tratamento com plasma, que é
a parte líquida do sangue, já foi ado-
tado no combate a outras doenças, como
na pandemia da gripe espanhola em
1918. Quando uma pessoa contrai um
vírus como o da COVID, o seu siste-
ma imunológico cria anticorpos, que
podem ser encontrados no plasma.
Através de um processo de doa-
ção de sangue, esse plasma rico
em anticorpos pode ser coletado de
uma pessoa curada da doença e de-
pois aplicado em paciente doente.

Participaram da reunião ao Insti-
tuto Butantan, além do prefeito Ro-
gério Lins, o secretário de Saúde,
Fernando Machado, de Comunica-
ção, Thiago Silva, e a assessoria téc-
nica municipal.

JORNAL A CIDADE AGORA É SEMANAL!
NÃO PRECISA FALAR PRÁ NINGUÉM.

SEMANA QUE VÊM VOCÊ RECEBE OUTRA EDIÇÃO.

municipal que serão atendidas com o
tratamento de plasma convalescente são:
o próprio Hospital Municipal Antônio Gi-
glio e os Prontos-socorros do Ayrosa e
Santo Antônio. Os pacientes de ambos
os prontos-socorros serão levados por
equipes da Saúde até a Sala de Terapia,
onde receberão a transfusão e, ao tér-
mino do processo, retornarão para suas
respectivas unidades para acompanha-
mento médico.

A implantação do tratamento do plas-
ma convalescente para tratar pacientes
com Covid-19 é uma parceria do Insti-
tuto Butantan com a Prefeitura de Osas-
co. A ideia surgiu em maio deste ano,
quando o prefeito Rogério Lins, ao bus-
car novas alternativas para combater a
covid-19, esteve no Instituto para saber
um pouco mais sobre esse procedimen-
to. O prefeito Rogério Lins e o secretá-

rio de Saúde, Dr Fernando Machado,
foram convidados pelo Instituto Butan-
tan para conhecer o procedimento, de-
vido aos bons resultados no enfrenta-
mento à Covid-19 que a municipalidade
está apresentando, conforme relato do
próprio diretor técnico, professor Dr.
Dimas Covas, que apresentou a proposta
de implantação da Terapia de Plasma
Convalescente em Osasco.
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Os vereadores osasquen-
ses aprovaram por unanimi-
dade a Moção de Reconhe-
cimento nº 219/2021, de au-
toria de Emerson Osasco
(Rede), que parabeniza a
atuação de sua colega de
partido, a deputada estadual
Marina Helou, na Alesp e
seu projeto de lei que inclui
grávidas, lactantes e puérpe-
ras, com ou sem comorbida-
de na lista preferencial de
vacinação contra Covid-19.

Emerson Osasco elogiou
o trabalho de Marina Helou
e mencionou a importância
deste projeto, visto que o
Brasil apresenta taxas altas
de mortalidade por Covid 19
entre gestantes e puérperas.

“Um estudo publicado no
International Journal of Gy-
necology, conduzido por um
grupo de obstetras e enfer-
meiras de 12 universida-
des e instituições públi-
cas, em junho de 2020, re-
velou que 160 gestantes e
puérperas morreram por
Covid-19 no Brasil, o que
corresponde a 77% dessas
mortes no mundo”, esclare-
ceu o parlamentar.

Parlamentares apoiam prioridade
para vacinação de para
gestantes, lactantes e puérperas

Além de Emerson Osas-
co, Elsa Oliveira (Pode)
também se manifestou sobre
o assunto. A vereadora pa-
rabenizou o colega pela mo-
ção e pela sensibilidade
apresentada nos temas vol-
tados para as mulheres, re-
conhecendo os esforços da
deputada.

“Independentemente de
bandeiras partidárias, a gen-
te precisa vir a tribuna e pa-
rabenizar esses trabalhos
que estão beneficiando nos-
sa população, principalmen-
te as mulheres”, apontou
Elsa Oliveira.

No dia 8 de junho, a ve-
readora apresentou uma in-
dicação ao Poder Executivo,
sugerindo que as lactantes
fossem inclusas no rol prio-
ritários da vacinação da Co-
vid-19 em Osasco. Segundo
a parlamentar, a reivindica-
ção será atendida pelo pre-
feito Rogério Lins.

“A solicitação, para nos-
sa alegria, foi atendida e di-
vulgada pelo prefeito no fi-
nal de semana passado. Es-

tudos comprovam que as
mães vacinadas passam an-
ticorpos contra o Covid-19
para seus bebês por meio
do leite materno. Por isso,
é importante também a gen-
te falar sobre esse momento
de amamentação. As mães
precisam ter esse tempo de
amamentação, principalmen-
te na pandemia”, afirmou
Elsa Oliveira.

Foto: Ricardo Migliorini/CMO.

Vereador Emerson  elogiou o trabalho de Marina Helou e mencionou a importância deste projeto

Projeto Estadual

Segundo o projeto de lei
306/2021, de autoria da de-
putada estadual Marina He-
lou (REDE) grávidas, lactan-
tes e puérperas, com ou sem
comorbidades, terão priori-
dade na vacinação do Plano
Estadual.

A justificativa do PL, que
tramita na Assembleia Legis-
lativa, baseia-se na taxa de
12,7% no número de mortes
de mulheres grávidas e no
pós-parto pela Covid-19.
Este dado que coloca o país
entre os que registram maior
número de mortes entre ges-
tantes e puérperas.

O piloto osasquense
Humberto Cézar Maier Neto
(Turquinho), de 15 anos, re-
cebeu uma Moção de Aplau-
so, de autoria do vereador
Ralfi Silva (Republicanos).
Aprovada por unanimidade
durante a 14ª Sessão Ordi-
nária, nesta terça-feira (14),
a moção contou com apoio
dos parlamentares que, não
pouparam elogios ao jovem.
Turquinho participa do Cam-
peonato R3 Cup Europeu.

“Vejo um futuro brilhante
no Turquinho Júnior, ele será
nosso Alex Barros em bre-
ve. Meus parabéns ao Tur-
quinho por levar o nome da

Piloto de motovelocidade

de Osasco é homenageado

na Câmara Municipal
Jovem de 15 anos é campeão brasileiro da
categoria R3 e agora segue para a Europa

nossa cidade para o mundo”,
comentou Ralfi Silva, que
lembrou da precocidade do
piloto - aos 14 anos, Turqui-
nho já era bicampeão brasi-
leiro em sua categoria.

Autor do Projeto de Re-
solução nº 14/2017, que ins-
tituiu o prêmio Jovem de
Destaque no município, Jo-
sias da Juco (PSD) falou so-
bre o talento de Turquinho
nas pistas. “O coração da
gente dispara quando a gen-
te vê o Turquinho nas pistas.
É um piloto muito talentoso
e respeitado, além de ser um
menino encantador”, disse o
vereador.

Jovem piloto é sobrinho de
ex-vereadores de Osasco

Atual campeão brasileiro
da Yamalube R3 Cup, Tur-
quinho é sobrinho do faleci-
do ex-presidente da Câmara
Municipal, Osvaldo Vergí-

nio, e da ex-vereadora An-
dréa Caprioti. Já recebeu
aplausos em outras legisla-
turas devido ao seu talento
precoce na motovelocidade.

Atualmente, Turquinho
disputa o Campeonato R3

Cup Europeu, que terá 12
corridas em seis rodadas. O
campeonato R3 faz parte dos
eventos do World SuperBi-
ke. As etapas do campeona-
to serão realizadas na Itália,
Inglaterra, Holanda, Tché-
quia, França e Espanha.

Foto: Divulgação
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No dia 18 de junho, a Guar-
da Civil Municipal comemora
31 anos. Para celebrar a data,
os vereadores Josias da Juco
(PSD) e Julião (PSB), apresen-
taram moções de Aplauso e
Congratulações, aprovadas por
unanimidade durante a 14ª Ses-
são Ordinária realizada nesta
terça-feira (15) na Câmara
Municipal de Osasco. O co-
mandante-geral da GCM, Ins-
petor Raimundo Pereira Neto,
e o inspetor Senilson Apareci-
do Madela, que estiveram pre-
sentes na sessão, receberam as ho-
menagens em nome da instituição.

Josias da Juco (PSD), pre-
sidindo os trabalhos, falou so-
bre o exemplo que a GCM de
Osasco tem sido para o Brasil
e de como a pandemia do Co-
vid-19 impede que a comemo-
ração tenha desfile de carros e
outras homenagens, que estari-
am à altura da importância da
corporação: “Não podemos dei-
xar de homenagear a GCM, es-
ses homens e mulheres que a
cada dia mais têm combatido a
criminalidade em nossa cidade,
tem feito o policiamento pre-
ventivo e também realizando
inúmeras ações solidárias”, co-
mentou o parlamentar.

O Projeto de Resolução nº
12/2019, de autoria de Josias
da Juco, institui a honraria “For-
ça de Segurança de Destaque”
e foi aprovado em Primeira Dis-
cussão. O intuito da honraria é
homenagear membros das for-
ças policiais que se destacam na
prestação de serviços à comu-
nidade. “Precisamos honrar os
profissionais da segurança pú-
blica, que tanto fazem pela so-

Câmara de Osasco homenageia
Guarda Municipal pelos
31 anos de existência

Sem festividades devido à pandemia do coronavírus, os vereadores prestaram homenagens durante a Sessão Ordinária

ciedade. Dou os parabéns à
GCM pelos 31 anos de existên-
cia”, concluiu Josias.

Autor da Moção de Congra-
tulações, Julião recordou do
período em que atuou na Se-
contru e da proximidade que
teve com a Guarda Municipal.
“Tive a honra de atuar na Se-
contru e pude acompanhar o tra-
balho da Guarda Civil. Parabe-
nizo a todos pelo trabalho de-
senvolvido e pelos serviços pres-
tados à nossa cidade”.

Por sua vez, Ana Paula Ros-
si (PL) aproveitou a oportuni-
dade para mencionar a sua pro-
ximidade com a corporação, cri-
ada pelo seu pai, o ex-prefeito
Francisco Rossi, em 1990.
“Fico muito feliz em prestar
essa homenagem para a GCM.
Esta Casa está sempre de por-
tas abertas para vocês. A GCM
sempre esteve muito próxima da
gente, sempre esteve aberta
para ouvir e nós sempre esta-
mos abertos para ouvi-los”, co-
mentou a parlamentar.

Criada por meio da Lei Com-
plementar nº 2/90, em 18 de
junho de 1990, a GCM atual-
mente é comandada pelo inspe-
tor Raimundo Pereira Neto. A
GCM integra o Departamento
de Segurança Urbana e tem 760
profissionais. Além da GCM, as
forças de segurança de Osasco
contam com o COI (Centro de
Operações Integradas), a ROMU
(Ronda Ostensiva Municipal), trei-
nada pela ROTA (Rondas Osten-
sivas Tobias de Aguiar), e o Pro-
jeto Guardiã Maria da Penha,
que acompanha casos de mu-
lheres vítimas de violência.

Foto: Ricardo Migliorini/CMO

Ladeados pelo Vereador Josias da Juco, inspetores da Guarda Municipal são recebidos durante Sessão
Ordinária

Criada por meio da Lei Complementar nº 2/90, em 18 de junho de 1990, a GCM atualmente é comandada
pelo inspetor Raimundo Pereira Neto
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Novo prédio mais alto de São Paulo
será inaugurado em 2022 no Tatuapé
Com 50 andares o ‘Platina 220’, edifício de 172 metros em construção na Zona Leste.
Inauguração de arranha-céus no bairro acende debate sobre verticalização da cidade e
revisão do Plano Diretor.

Quase 100 anos após a
construção do primeiro arranha-
céu da cidade, São Paulo irá
inaugurar, em 2022, um novo
gigante em sua paisagem. Com
seus 172 metros de altura, o
"Platina 220" supera o posto
de mais alto prédio da capi-
tal, deixando para trás o Mi-
rante do Vale, dois metros

mais baixo.

E pela primeira vez o prédio
mais alto de São Paulo não está
localizado no Centro da capital,
e sim no bairro do Tatuapé, na
Zona Leste da cidade.

A sua inauguração aponta
para uma tendência de vertica-
lização no tradicional bairro pau-

listano que há anos vem trocan-
do seu cenário de sobrados e
vilas por edifícios.

Ainda em construção no nú-
mero 220 da rua Bom Sucesso,
o "Platina" ganhou o posto de
mais alto da cidade em março
de 2021, quando o seu 50º e
último andar foi construído.

Neymar ironiza "belo" gramado
do Nilton Santos e pede que
campo seja arrumado
Atacante fez postagem em rede social um dia
após goleada por 4 a 0 sobre o Peru

Um dia após brilhar na go-
leada da seleção brasileira por
4 a 0 sobre o Peru, pela Copa
América, o atacante Neymar iro-
nizou o gramado do estádio Nil-
ton Santos e pediu que o cam-
po seja arrumado.

Em postagem no Instagram,
Neymar publicou uma foto e a
seguinte frase:

– Comemorando o gol de
ontem no "belo" gramado do
Engenhão #porfavorarrumao-
campo

O Brasil volta a jogar no Nil-
ton Santos na quarta-feira, con-
tra a Colômbia, e pode também
disputar as quartas de final e a
semifinal da Copa América no
estádio.

O celular do vereador
Marlon Luz (Patriotas) foi
furtado na noite de quinta-fei-
ra (17) quando o parlamen-
tar saía da Câmara de São
Paulo, no Centro de São Pau-
lo. Em menos de duas horas,
os criminosos desviaram R$
67 mil de duas contas ban-

Em menos de duas horas,
criminosos desviaram R$ 67
mil das contas de Marlon
Luz, por meio de aplicati-
vos de bancos. Telefone es-
tava desbloqueado; segun-
do especialista em seguran-
ça digital, isso facilita para
os bandidos na hora de ob-
ter dados e mudar senhas.

POLÍCIA

Vereador de SP tem celular furtado no trânsito, e
bandidos limpam dinheiro de contas bancárias

cárias, por meio de aplicati-
vos de bancos instalados no
telefone.

Luz relatou que o carro
estava parado em um con-
gestionamento na Avenida 23
de Maio, com o celular iPho-
ne X com a tela desbloquea-
da e aberto no aplicativo
Waze. Nesse momento, um
homem estourou o vidro e
pegou o aparelho, que esta-
va no painel. Uma câmera de
segurança de dentro do veí-
culo registrou a ação.

Poucos minutos depois, os
criminosos invadiram duas
contas bancárias do vereador
no aplicativo do Itaú: uma de

pessoa física, do Personna-
lité; e outra jurídica. Eles,
então, transferiram R$ 67 mil
para uma terceira conta do

próprio vereador, no banco
Original, que também foi in-
vadida. Em seguida, os ban-
didos criaram uma chave

ANUNCIE na melhor divulgação para o seu
produto ou serviço na CIDADE e região.

Ligue: 99800-2000

PIX no app dessa última ins-
tituição e repassaram o di-
nheiro para cinco contas ban-
cárias.

O vereador fez dois bo-
letins de ocorrência: um de
furto qualificado e outro de
estelionato, na delegacia es-
pecializada de crimes ciber-
néticos.

"O delegado me disse que
se trata de uma quadrilha,
com hackers, que rouba a se-
nha pela forma como você
digita os números no tecla-
do. Os bancos me pediram
cinco dias para darem uma
análise da situação", disse o
vereador.




