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#VACINA SIM!

VACINA SALVA!

Paciente com Covid-19 em hospital em São Paulo (SP) 03/06/2020

REUTERS/Amanda Perobelli

Quanto vale uma vida?Quanto vale uma vida?
Impacto econômico da pandemia:
vidas perdidas podem custar
R$ 25 tri ao Brasil

Rubens Furlan
visita mega-obra da
Praça das Artes
em Barueri

Santana de Parnaíba
continua com a segunda
menor taxa de letalidade
da região metropolitana

Prefeito Doutor Sato
apresenta balanço de
ações de zeladoria no
mês de maio

Em operação inédita,
Prefeitura de
Carapicuíba fecha
balada clandestina

Prefeito Rogério Lins
visita obras
no Calçadão
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CHARGE DA SEMANA

MATÉRIA DE CAPA Por: Matheus Albergaria, professor de Economia da Fundação Escola

de Comércio Álvares Penteado (FECAP)

Sobre a FECAP
A Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FE-

CAP) é referência nacional em educação na área de negócios
desde 1902. A Instituição proporciona formação de alta quali-
dade em todos os seus cursos: Ensino Médio (técnico, pleno
e bilíngue), Graduação, Pós-graduação, MBA, Mestrado, Ex-
tensão e cursos corporativos. Dentre os diversos indicadores
de desempenho, comprova a qualidade superior de seus cur-
sos com os resultados do ENADE (Exame Nacional de Desem-
penho de Estudantes) e do IGC (Índice Geral de Cursos), no
qual conquistou o primeiro lugar entre os Centros Universitá-
rios do Estado de São Paulo. Em âmbito nacional, consideran-
do todos os tipos de Instituição de Ensino Superior do País,
está entre as 5,7% IES cadastradas no MEC com nota máxima.

Cada vida
perdida
importa (e
tem valor).

Impacto econômico da pandemia:
vidas perdidas podem custar R$ 25 tri ao Brasil
É o que diz estudo
feito por economis-
ta; mas impacto
econômico da
pandemia deve
levar em conta
ainda empregos e
empresas fechadas.

Paciente com Covid-19 em hospital em São Paulo (SP) 03/06/2020

REUTERS/Amanda Perobelli

Além dos empregos perdi-
dos, empresas fechadas e au-
mento do custo de vida das fa-
mílias, o Brasil também terá um
impacto econômico da pande-
mia de mais de R$ 25 trilhões
pelas vidas perdidas por covid-
19. É o que aponta um estudo
feito pelo economista Matheus
Albergaria, professor da Funda-
ção Escola de Comércio Álva-
res Penteado (Fecap).

Na quarta-feira (23), o Bra-
sil atingiu a marca de 507 mil
pessoas que morreram por cau-
sa da doença causada pelo co-
ronavírus. Albergaria comenta
que, além do fato “extremamen-
te lamentável de um ponto de
vista social”, “as vidas perdidas
também correspondem a um
importante custo econômico
para a sociedade, uma vez que
passa a haver um número per-
manentemente menor de pesso-
as atuando como trabalhadores,
investidores e consumidores na
economia”.

Quanto vale uma vida?

O economista comenta que,
“à primeira vista, parece muito
difícil falar do valor monetário
da vida em si, uma vez que al-
gumas pessoas podem crer que
a vida tem valor infinito”. “Se-
ria difícil imaginar que qualquer
pessoa estaria disposta a perder
a vida em troca de uma deter-
minada quantidade de dinheiro,
por exemplo”, diz ele.

No entanto, existem cálcu-
los que permitem atribuir um
valor monetário à vida huma-
na. Segundo Albergaria, estudos
estimaram que a vida humana
vale, em média, cerca de US$
10 milhões.

A estimativa avalia “os ris-
cos que as pessoas estão volun-
tariamente dispostas a se expor
e o quanto elas deveriam rece-
ber para correr esses riscos. As-

sim, ao compararem os ganhos
salariais de distintas ocupações
profissionais, controlando para
diferenças em termos de nível
de instrução, experiência e ou-
tros possíveis determinantes dos
salários, economistas chegaram
a uma estimativa inicial do va-
lor da vida”, explica Albergaria
sobre o método.

Levando em conta o valor
de US$ 10 milhões com valor
monetário médio pela vida hu-
mana, o economista aponta que
a marca de 500 mil mortes sig-
nifica um impacto econômico
da pandemia no Brasil de US$
5 trilhões, ou mais de R$ 25 tri-
lhões.

“Ou seja, olhando apenas
para o número de óbitos regis-
trados desde o início da pande-
mia no país – sem levar em con-
ta as perdas econômicas decor-
rentes do fechamento de empre-
sas, das perdas de postos de tra-
balho e do aumento do custo
de vida das famílias – observa-
mos a ocorrência de um custo
econômico superior a R$ 25 tri-

lhões ao longo de um período
de um ano e meio, aproxima-
damente.”

Número pode ser maior

O professor cita limitações
do cálculo, como não levar em
conta “outros importantes cus-
tos de oportunidade das pesso-
as que perderam a vida no pe-
ríodo recente”, além da possi-
bilidade de subnotificação das
mortes por covid.

“Uma possível solução se-
ria a preparação de pesquisas
adicionais que tentassem estimar
o valor monetário das vidas per-
didas a partir de dados mais pre-
cisos, tanto em termos de no-
tificação do número de óbi-
tos quanto da estrutura ocu-
pacional dos trabalhadores e
trabalhadoras brasileiros fale-
cidos no período recente”, diz
Albergaria.

“Outra possibilidade complementar seria a
estimação conjunta das perdas econômicas
ocorridas no país, tanto em termos de vidas
quanto em termos de fechamento de empre-
sas e postos de trabalho, por exemplo.”

O economista aponta que os cálculos “per-
mitiriam uma melhor compreensão da magni-
tude das perdas econômicas associadas à pan-
demia”. “Cada vida perdida importa, e tem va-
lor”, diz ele.
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CULTURA

Furlan visita mega-obra da
Praça das Artes em Barueri

Prefeito Rubens Furlan, o vice-prefeito Beto Piteri e autoridades visitaram a obra da Praça das Artes

O prefeito de Barueri, Rubens
Furlan, sempre acompanhou bem
de perto todas as ações da sua ges-
tão, onde visitou na quarta-feira
(23) uma das maiores  obras da
cidade,  a Praça das Artes, que
deve ser inaugurada ainda este ano.

Acompanhado do prefeito Ru-
bens Furlan, o vice-prefeito Beto
Piteri e a deputada Bruna Furlan,
a imprensa da região prestigiou,
secretários municipais, vereado-
res e ex-vereadores fizeram ques-
tão de comparecer na visitação.

O prefeito Rubens Furlan e o
vice-prefeito Beto Piteri estavam
orgulhosos com o vultuoso em-
preendimento e sua importância
para Cidade de Barueri, para o Es-
tado de São Paulo, o Brasil e sem
pretensão exagerada, para o mun-
do, porque depois de inaugurada
a Praça das Artes para a cultura
será um monumento muito im-
portante, um espaço para todos os
seguimentos das artes, tem tea-
tros, escolas de danças, música,
enfim será uma referência para a
região e todos amantes das artes.]

Já o Vice-prefeito Beto Pite-
ri, tem um papel muito importan-
te na construção dessa grande
obra, pois além de ser o vice-pre-

feito é o secretário de obras da
prefeitura municipal de Barueri e
com muito orgulho toca essa im-
portante obra.

O empreendedor Beto Piteri,
junto com o gestor Rubens Fur-
lan, trabalham numa parceria que
só orgulha a cidade de Barueri
num presente visando um futuro
grandioso para a cidade e o povo
barueriense.

A deputada Bruna Furlan esta-
va radiante e orgulhosa daquela
obra tão essencial para a cultura

de Barueri e sem negar o amor e
a admiração com seu pai Rubens
Furlan, que com muita garra e de-
terminação está construindo a
Praça das Artes, patrimônio de
Barueri para o mundo.

A alma da nova mãe Bruna
Furlan se reflete na esperança
da cultura naquela para as cri-
anças, jovens e amantes da cul-
tura, crescerem num ambiente
cultural sadio.

Prestigiaram o evento nos se-
cretários municipais Antônio Pa-

zzinato (Chefe de Gabinete), Mil-
ton Monti (Secretaria de Gover-
no), Thazio Gomiero (SECOM),
Dra Regina Mesquita (Secretaria
da Segurança), Dra Adriana Moli-
na (Promoção Social), Orlando
Alvarez (Serviços Municipais),
Cilene Bittencourt (Administra-
ção), Marinho Trimboli (Secreta-
ria Institucional), Joaldo Magoo
(Indústria e Comércio), Dra Gia-
ni Cristina (Secretaria da Mulher),
Sílvio Macedo (Secretaria da Fa-
mília), Jean Gaspar (Cultura), Dr.
Dionísio Mateos (Saúde), Celso
Furlan (Educação), Gregório Ma-

glio (Habilitação) e Gustavo Cé-
sar (Finanças).

O complexo cultural vai reu-
nir música, dança, artes visuais e
exposições. Construído na rua
Ministro Raphael de Barros Mon-
teiro, Jardim dos Camargos, à bei-
ra da rodovia Castelo Branco, o
prédio terá infraestrutura susten-
tável em relação ao uso de água e
energia.

O novo teatro, agregado à Pra-
ça das Artes, terá mil lugares,
dois palcos para ensaios, fos-
so para orquestra de 50 músi-
cos, iluminação acústica e som
de última geração. O projeto
conta também com duas salas
de aula de teatro, seis de dan-
ça, 12 para oficinas de artes vi-
suais e plástica, oficinas de
cenários e de figurinos; 16 sa-
las de aula para música (futuro
Conservatório de Barueri) e
oficinas de artesanato. Haverá
ambientes multiculturais, além
da Pinacoteca e do Espaço Crian-
ça, com brinquedos interativos,
além da biblioteca de artes, área
midiática e saguão de exposições
para mostras. Cerca de 10 mil alu-
nos devem ser atendidos no com-
plexo cultural.

Vice-prefeito Beto Piteri, tem um papel muito importante na cons-
trução dessa grande obra, pois além de ser o vice-prefeito é o se-
cretário de obras da prefeitura municipal de Barueri

A deputada Bruna Furlan estava radiante e orgulhosa daquela obra
tão essencial para a cultura de Barueri

O prefeito de Barueri, Rubens Furlan, sempre acompanhou bem de
perto todas as ações da sua gestão
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Todos os dias o morador de
Barueri Marcelo José da Silva,
de 46 anos, usa o Terminal Ro-
doferroviário Gualberto Tolai-
ni, localizado no Centro da ci-
dade. Por isso mesmo ele reco-
nhece a importância das obras
que estão sendo realizadas em
todo o calçamento do local,
além de outras melhorias que,
segundo ele, representam mais
conforto e segurança a todos.

“Realmente estava precisan-
do dessa reforma. Ela traz faci-
lidade, principalmente para a
mobilidade, as pessoas não se
machucam. As calçadas estão
perfeitas, porque com buracos
é perigoso se machucar. É mais
segurança para todos. Eu acre-
dito que essa é uma melhoria
bem feita mesmo. Que bom que
está sendo assim”, elogia o mu-
nícipe.

Assim como Marcelo, outras
20 mil pessoas, em média, uti-
lizam o terminal diariamente.
Antes da pandemia o fluxo era
ainda maior, chegando a até 30
mil pessoas por dia.

Terminal do Centro recebe
reforma completa das calçadas
e outras benfeitorias
Conforto e acessibilidade

As melhorias no Terminal
estão sendo feitas pela Secreta-
ria de Serviços Municipais
(SSM), que iniciou a reforma
há cerca de duas semanas.

Estão sendo refeitas todas as
calçadas, não apenas das três
faixas que compõem o Termi-
nal, mas de todo o entorno. No
lugar dos antigos bloquetes, que
já apresentavam desníveis e
buracos, está sendo feita uma
concretagem lisa e perfeita que
receberá pintura no final. Essa,
inclusive, inclui toda a sinaliza-
ção e, obviamente, as rampas,
que ficarão ainda mais acessí-
veis a pessoas com mobilidade
reduzida.

Os gradis que separam as
faixas também serão reforma-
dos e pintados e os bancos de
concreto serão trocados por
outros de madeira, mais confor-
táveis e aconchegantes. A ilu-
minação também é nova e mais
eficiente, já que agora é toda
com lâmpadas de led.

Como o movimento no lo-
cal é intenso e não tem como
parar, a reforma está sendo
feita por etapas, de modo
que não atrapalhe o fluxo dos
ônibus e nem ameace a se-
gurança dos usuários. Para
acelerar, está sendo emprega-
do um concreto usinado que

seca em apenas seis horas.

Interligando a cidade

Construído em 1992, o Ter-
minal Rodoferroviário Gualber-
to Tolaini desempenha um pa-
pel muito importante para in-
terligar a cidade. Central, re-

cebe todas as linhas munici-
pais de ônibus, além de duas
linhas intermunicipais. Com
uma localização estratégica,
fica de frente à estação de
trens de Barueri, da CPTM,
oferecendo fácil integração a
quem utiliza os dois tipos de
transporte coletivo.

A Campanha do Agasalho
2021 “Tudo Novo” já iniciou
as distribuições. Por conta da
pandemia do novo Coronaví-
rus, ela seguirá nos mesmos
moldes do ano passado, ou
seja, evitando aglomerações.

Na quarta-feira, dia 16, re-
presentantes de instituições que
já foram beneficiadas estiveram
na sede da Sads e foram rece-
bidos pela presidente do Fundo
Social, Sônia Furlan, e pela se-
cretária de Assistência e Desen-
volvimento Social, Adriana Bu-
eno Molina.

Instituições beneficiadas
Na mesma velocidade em

que recebe doações, o Fundo
Social de Solidariedade distri-
bui cobertores, mantas e aga-
salhos.

Receberam cobertores:
Secretaria de Saúde – 250;

Secretaria de Serviços Munici-
pais e garis - 696; Profesp (aten-
de crianças e adolescentes) –
285; Secretaria dos Direitos da
Pessoa com Deficiência – 272;
CREAS – 324; e Cáritas (Casa
São Francisco de Assis) - 200.

Vale destacar que os servi-
dores da Saúde que receberam
o cobertor foram os que cui-
dam da higienização, rouparia
e dos serviços gerais.

Campanha do Agasalho em Barueri inicia distribuições

Receberam
cobertores e mantas:

APAE - 497; Grupo Vida
(Asilo) – 50; Casa da Criança –
40; Parque da Maturidade José
Dias da Silva (idosos) – 1817;
Mães Cuidadoras (que estão no
projeto de capacitação e têm fi-
lhos com deficiência) – 18. Os
números referem-se aos assis-
tidos, sendo que cada um rece-
beu um cobertor e uma manta.

Os 30 integrantes da 4ªtur-
ma do ReNascer receberam co-
bertores e agasalhos, assim
como os 68 cooperados da Co-
operyara.

A exemplo dos anos anteri-
ores, a Secretaria de Assistên-
cia e Desenvolvimento Social
(Sads) comprará 20 mil cober-
tores e 4 mil mantas de micro-
fibra. Os cobertores serão en-
tregues nas casas das famílias
mais vulneráveis, junto com a
cesta básica.

Já as mantas de microfibra
serão destinadas aos idosos e às
pessoas com deficiência. A pre-
visão é atender as 20 mil famí-
lias mais vulneráveis.

A presidente do Fundo So-
cial, Sônia Furlan, falou sobre
a Campanha do Agasalho:
“Nem as dificuldades com a
pandemia nos impedirão de so-
correr, atender e aquecer as fa-

mílias. Com a ajuda de muitas
pessoas estamos provendo as
necessidades básicas dos mais
vulneráveis socialmente para
que possam atravessar esse
momento com menos dificulda-
des. Não faltarão alimentos,
roupas, agasalhos, nem atenção
e amor para com nossa popula-

Foto:  Giseli Anjos / Sads

“Nem as dificuldades com a pandemia nos impedirão de socorrer, atender e aquecer as famílias”,  afir-
mou Sônia Furlan

ção”, garante.

Como ajudar?
Você pode ajudar doando to-

dos os tipos de peças em bom
estado (inclusive de verão), mó-
veis, acessórios, bijuterias,
utensílios etc. Tudo isso vai para
o Bazar e, com esses recursos,

serão comprados agasalhos no-
vos de inverno para distribuir às
famílias carentes. Caso queira
doar agasalhos novos ou em óti-
mo estado, estes irão direto para
essas pessoas.

Para ajudar, entre em con-
tato: (11) 4199-2818 ou 4199-
2800, ramal 245.
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O investimento em desen-
volvimento sustentável faz de
Barueri um dos municípios mais
destacados do Brasil. Com pro-
jetos voltados à Agenda 2030,
a Secretaria de Recursos Natu-
rais e Meio Ambiente (Sema)
tem intensificado ações de am-
pliação de áreas verdes, por
meio dos parques urbanos, for-
talecimento da coleta seletiva e
fiscalização ambiental.

A Agenda 2030 é um plano
de ação para as pessoas, o pla-
neta e a prosperidade, que bus-
ca fortalecer a paz universal.
Indica 17 Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável, os
ODS. Barueri adotou essa agen-
da global pelo desenvolvimento
sustentável, por meio da Lei
2.603/2018.

Apesar da pandemia da Co-
vid-19, o trabalho na cidade não
parou. No mês do “Meio Am-
biente”, celebrado em junho, a
Sema apresentou vídeos sobre
o aterro sanitário (desativado em
2005), descarte de eletrônicos,
medicamentos, papa-pilhas e
coleta seletiva; além de lives
sobre proteção aos animais do-
mésticos, energias renováveis e
arborização urbana.

Na terça-feira, 29, aconte-
cerá a live sobre o tema “Fa-
zendo a diferença” com Jordâ-
nia Pereira, presidente da Coo-
perativa Unindo Forças, e o
educador ambiental Thiago Al-
ves Lopes. O assunto terá trans-
missão on-line pelo Instagram
e Facebook. O evento ocorrerá
vinte e quatro dias após o Dia
Mundial do Meio Ambiente (co-
memorado em 5 de junho), en-
cerrando assim a programação
da Secretaria para o mês neste ano.

Em outros momentos, nes-
te e em anos anteriores, o tra-
balho de cunho ambiental no

AGORA
VOCÊ PODE

ANUNCIAR AQUI
TODA SEMANA

 99800-2000

Chama!

Meio Ambiente intensifica
ações sustentáveis da Agenda 2030

município é também reforçado
com o desenvolvimento de par-
cerias. É o caso, por exemplo,
do ODS Barueri - núcleo da
sociedade civil apartidário, ecu-
mênico e plural da nação brasi-
leira.

Existente há sete anos, o
ODS Barueri nasceu em con-
junto com a secretaria. “Fize-
mos o planejamento estratégi-
co juntos, entre o núcleo ODS
e o Comitê Barueri Cidade Sus-
tentável. O trabalho em conjun-
to está relacionado à troca de
dados e informações do muni-
cípio e o apoio mútuo na reali-
zação de ações e eventos”, ex-
plicou Yara Garbelotto, direto-
ra do Departamento Técnico de
Planejamento Ambiental da
Sema.

Na parceria, segundo a ges-
tora, vale ressaltar o fortaleci-
mento da relação. “O ODS Ba-

periências e participação nas
políticas públicas. “Temos o
envolvimento de todos os seto-
res: público, empresarial, tercei-
ro setor (ONGs), instituições de
ensino, líderes comunitários, o
cidadão”, destacou a coordena-
dora Roberta Carvalheira.

Em suas ações, o núcleo re-
aliza seminários, oficinas, mos-
tras de projetos, workshops,
mesas redondas, participações
em eventos de parceiros e en-
contros de trabalho para disse-
minar e trabalhar a Agenda dos
ODS. E Roberta faz um convi-
te: “quem quiser ter ideia da
amplitude de nossas ações e das
parcerias é só acessar nosso ca-
nal Youtube, que tem vídeos
com resumo de nossos encon-
tros, lives, webinar realizados
desde 2018. Pode nos acompa-
nhar também no Instagram e
Facebook”.

rueri, enquanto sociedade civil
organizada, pode cobrar ações
e iniciativas da prefeitura. Já a
Sema, enquanto governo, for-
nece respaldo para as ações e
contribui trazendo para o diálo-
go os outros setores de gover-
no, quando são necessários”.

Núcleo

O ODS Barueri foi criado
em abril de 2014, quando a
Agenda era a dos Objetivos do
Milênio (ODM). O núcleo traz
como grande motivação ser um
espaço de diálogo, troca de ex-
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SAÚDE

Vacina Covid: gestantes e
puérperas não precisam agendar

 A vacinação contra a Co-
vid-19 está a todo vapor em Ba-
rueri. Desde o dia 11 de junho
(sexta-feira) a cidade está vaci-
nando pessoas sem comorbida-
des a partir dos 50 anos.

Além disso, também está em
curso a imunização de grupos
prioritários determinados pelo
governo estadual, como pesso-
as com deficiência permanente
cadastradas no Programa de Be-
nefício de Prestação Continua-
da (BPC) e pessoas com co-
morbidades a partir dos 18
anos, além de trabalhadores da
Educação. O município tam-
bém está vacinando gestantes
e puérperas com até 45 dias do
parto.

Vacina Já
Independentemente do gru-

po ou da idade, a Secretaria de
Saúde pede que todas as pes-
soas façam o pré-cadastro no
site Vacina Já, do governo es-
tadual. Isso facilita o acesso dos
órgãos de saúde aos dados da
população.

Pessoas com deficiência ou com comorbidades com 18 anos ou mais devem fazer o agendamento.

Agendamento

Gestantes e puérperas não
precisam fazer o agendamento
para tomar a vacina. Basta diri-
gir-se a um dos polos de vaci-
nação da cidade.

Pessoas com deficiência ou
com comorbidades com 18 anos
ou mais devem fazer o agenda-
mento. Os canais disponíveis
para esse público são: o Portal

- Arena Barueri
Av. Pref. João Vilallobo Quero, 1001,
Jardim Belval - Barueri -SP
- Centro de Eventos
Av. Sebastião Davino dos Reis, 67,
Jardim Tupanci - Barueri-SP
- Ginásio de Esportes do Parque dos
Camargos
Al. Antuérpia, 119, Parque dos Ca-
margos - Barueri

A partir desta semana a vacina
também começou a ser disponi-

bilizada nas seguintes UBSs:

- UBS Armando Gonçalves De Frei-
tas
Rua Padre Cícero Romão Batista,
271 - Parque Imperial

- UBS Benedito De Oliveira Crudo
Rua Carlos de Campos nº 82 - V.
Boa Vista

- UBS Hélio Berzaghi
Av. Marginal Direita nº 486 - Jardim
Paulista/Votupoca

- UBS João De Siqueira
Rua Canal da Mancha nº 259 - Jd.
Reginalice

- UBS José Francisco Caiaba

Av. da Aldeia nº 230 - Aldeia de Ba-
rueri

- UBS Maria Magdalena Macedo
Rua Rua Vicente Nunes Ribeiro, nº
294 - Jd. Santa Cecília

- UBS Pastor José Roberto Rossi
Rua Santo Antônio nº 21 - Jd. Cali-
fórnia / Vila Ceres

- UBS Pedro Izzo
Rua Everest, nº 26 – Jd. Esperança

- UBS Raquel Sandrini Ruela
Rua Giovani Atillio Tolaine, nº 37, Jar-
dim Maria Helena

- UBS Vince Nemeth
Rua Manoel Moreira, nº 165 - Jar-
dim Audir / Silveira

- UBS Dra. Elisabete Izilda Duleba
Rua Paraíso, nº 101 – Chácara Mar-
co

- UBS Edini Cavalcante Consoli
Rua João Cabral de Melo Neto, s/
nº, Jd. Tupan

- UBS Julio Lizart
Rua Orinoco, 137 - Vale do Sol

Polos de vacinação:

da Saúde, a Unidade Básica de
Saúde (UBS) mais próxima da
residência e o call center, no nú-
mero (11) 4349-0600.

Os demais públicos, como
pessoas a partir dos 50 anos
sem comorbidades, devem fa-
zer o agendamento nos canais
citados acima e também no APP
Saúde Barueri, disponível para
download gratuito nas lojas de
aplicativos para Android e iOS.

Foto: Ricardo Santos / Secom

EDUCAÇÃO

A Secretaria de Obras de
Barueri está finalizando a refor-
ma completa empreendida na
Emef João Carvalho de Lima,
do Jardim Mutinga. O prédio já
não denuncia mais seus 24 anos
de idade, uma vez que as ben-
feitorias fizeram desta uma
nova escola.

A unidade, que conta com
41 salas de aula e 1.200 alunos
matriculados, passou por uma
grande reforma.  Mesmo antes
da conclusão oficial, pais e ges-
tores dizem que ela ganhou um
aspecto moderno, capaz de ofe-
recer muito conforto e acessi-
bilidade.

Após quase um ano de tra-
balho, a Emef recebeu rampas
de acesso, pintura, construção
de novos e modernos labo-
ratórios de informática e ci-
ências, novas janelas, refor-
ma da cozinha, construção de
um novo parque, nova entra-
da com portões elétricos, re-
forma nos telhados, troca de
forros e nas instalações elé-

Totalmente restaurada, Emef
João Carvalho é considerada
uma nova escola

tricas e hidráulicas.

De acordo com o secretário
de Obras, Beto Piteri, uma sé-
rie de grandes reformas está
acontecendo em diversas esco-
las da rede. “Como professor
eu me sinto muito feliz em po-
der ajudar a proporcionar um
ambiente adequado para que os
alunos baruerienses possam ter

a melhor aprendizagem possí-
vel”, relata.

Catia de Almeida Caetano,
mãe de dois alunos que estu-
dam nessa escola, fez questão
de visitar o prédio e ficou mui-
to feliz com o que viu. “Como
mãe estou encantada com o re-
sultado da reforma, ela está pa-

O patrono
A Escola Municipal de Ensino Fundamental João Carvalho de

Lima, que fica na rua Mauro José da Silva Jangada, 325, Jardim
Mutinga, recebeu o nome do industriário e morador do bairro,
pela Lei número 1.026, de 24/04/1998. O patrono participou ati-
vamente das iniciativas e movimentos comunitários para o de-
senvolvimento do Jardim Mutinga.

Casado com Luzia Maria de Conceição Lima, teve os filhos
José Carvalho de Lima (já falecido), Luiz Carvalho de Lima, Ma-
ria Bernadette Carvalho de Lima, Josefa Carvalho de Lima e José
Francisco de Lima. Natural de Pilar, no Estado de Alagoas, che-
gou a Barueri no ano de 1951.

recendo nova. Só tenho que
agradecer a todos os envolvi-
dos nessa grande obra. O am-
biente escolar atual certamente
beneficiará os alunos no proces-
so de aprendizagem”, disse.

A diretora Elvira Bertin con-
ta que quando assumiu a dire-
ção da escola, no ano de 2018,
eram muitos os desafios com
relação ao aspecto físico do an-

tigo prédio. “Agora, com a es-
cola totalmente renovada, eu
me sinto lisonjeada. Uma es-
cola moderna e que oferece
todo conforto para nossos
alunos. Recentemente rece-
bemos a visita do secretário
Celso Furlan, que elogiou
nosso ambiente, disse que
não perdemos em nada para
uma escola particular”, come-
mora a diretora.
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Santana de Parnaíba continua com
a segunda menor taxa de letalidade
da região oeste metropolitana

O Plano São Paulo é a es-
tratégia do Governo do Estado
de São Paulo para vencer a
COVID-19. Com isso, todas as
medidas estão sendo tomadas
durante esse período de pande-
mia. No momento, o Estado
permanece em fase de transi-
ção do Plano  São Paulo, o que
permite trabalho seguro das ati-
vidades.

 Na última semana, o Brasil
registrou o maior número de
óbitos em um único dia des-
de 5 de maio, chegando a
2.760 mortes por COVID-
19. Segundo os dados do
Governo de São Paulo, o país
contabiliza mais de 500.000
óbitos e 17.702.630 casos. A
média móvel é de 1.980 óbitos

por dia. Diariamente são em
média mais de 70 mil registros.

Santana de Parnaíba conti-
nua com a segunda menor leta-
lidade da região oeste metropo-
litana do Estado de São Paulo
com um total de 326 óbitos, de
um total de 12.785 casos con-
firmados, 118 pacientes inter-
nados e 12.341 pacientes cu-
rados. Já foram vacinados
44.893 munícipes, sendo da
1ª dose 32.265 e 2ª dose
12.628. No sábado, 19/06 e
na quarta-feira (23), man-
tém vacinados a partir das
09h00 os adultos com mais
de 50 anos (1ª dose), na ter-
ça-feira, 22/06, a partir das
09h00 os idosos com mais de
60 anos (2ª dose).

Fotos: Marcio Koch

Para fazer o pré-agendamento da vacina acesse o site da prefeitura

A prefeitura de Santana de
Parnaíba, por meio da Secreta-
ria Municipal de Saúde, esten-
deu o horário de funcionamen-
to da Farmácia Todo Dia, na
última semana passou a aten-
der de segunda a sexta, das
07h30 às 22h e sábado, do-
mingo e feriado das 07h às

MEDICAMENTOS

Farmácia Todo Dia em
Santana de Parnaíba amplia
o horário de atendimento

As farmácias de Santana de Parnaíba possuem o maior estoque de
medicamentos da região

19h. As farmácias de Santa-
na de Parnaíba possuem o
maior estoque de medica-
mentos da região, voltado
aos pacientes atendidos pela
rede pública de saúde, que
são homologados no cadastro
municipal, munidos de docu-
mento de identificação e recei-

ta médica. A unidade está loca-
lizada no recém- -inaugurado
Complexo da Saúde, na rua
Prof. Edgar de Moraes, 868.

Para mais informações en-
trar em contato com a secreta-
ria responsável, no telefone
4622-8850.
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Fotos: Marcio Koch

Centenas de mulheres participaram
da abertura da 3ª edição do

Programa Parnaíba Mais Leve

Secretaria da Mulher e da Família inicia mais uma edição do Programa Parnaíba Mais Leve

A Prefeitura de Santana de
Parnaíba junto com a Secreta-
ria da Mulher e da Família, re-
alizou a abertura do programa
Parnaíba Mais Leve, essa é a
3ª edição do programa que irá
até setembro. O evento contou
com a participação de autorida-
des e parceiros do projeto. O
Parnaíba Mais Leve tem como
objetivo conscientizar as mulhe-
res sobre a importância do cui-
dado com a saúde por meio da

criação de novos hábitos (ali-
mentação saudável), prática de
atividades físicas, perda de peso
e medidas, elevação da autoes-
tima, tendo como resultado fi-
nal a busca da qualidade de vida
das inscritas. No momento o
programa conta com 800 ins-
critas e contou com centenas de
participantes no evento de lan-
çamento do Estádio Municipal.
Respeitando todas as orienta-
ções de restrição da Covid-19.
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Sarah e Julia Sophia Motollo:
As mini chefs que fazem sucesso no YouTube

Com quase 1,2 mil inscritos, as irmãs reproduzem receitas maravilhosas em sua página

Cozinhar, entender a recei-
ta, preparar tudo e ter um bom
resultado no final, deixou de ser
tarefa só de adultos na cozinha.
As irmãs Sarah, de 10 anos e
Julia Sophia de 7 anos, vem
conquistando seguidores a cada
dia em sua página de YouTu-
be, com maravilhosas dicas de
receitas doces e salgadas de
darem água na boca.

A página completou 3 anos,
mas iniciou como uma simples
brincadeira. Sarah e Sophia
postavam suas habilidades
com música, teatro, artes
marciais e dicas de atividades
escolares, mas ganharam segui-
dores na culinária.

As youtubers, com quase
1,210 mil inscritos, ou seja, as

mini chefs fazem da cozinha de
casa o cenário para produção de
seus vídeos de culinária, que
conta com a ajuda da mãe que
fica por trás da câmera com
toda atenção e capricho. Já a
irreverência, simpatia e graça
fica por conta das irmãs, que
cantam, dançam, brincam e se
divertem na produção de uma
receita, que tem assistência e
aprovação da pequena Sophia,
que já tem até bordão
“Hummm, ficou sensacional".

"Às vezes apresentamos re-
ceitas que queremos comer. Ou
alguma receita típica de época”
explica Sarah. Segundo ela, gos-
ta de preparar receitas salgadas
e indica a torta de atum, “Essa
é a melhor do mundo” garante

a youtuber.
Risoles da Vovó - As garo-

tas convidaram a vovó Magali
para participar de uma grava-
ção. A receita não poderia ter
outro nome, “Risoles da Vovó -
Melhor do Mundo”. As netas e
a avó mandaram ver, prepara-
ram a massa e os recheios e
afirmaram que ficou uma delí-
cia.

Como Fazer Pizza Hut -
Neste vídeo as irmãs ensinam
os seguidores a fazerem a
verdadeira Pizza Hut. Sarah
dá dicas para preparar a mas-

sa e rechear a tradicional pizza
italiana.

As receitas são as mais vari-
adas, vale a pena conferir na
página delas. Você vai aprender
a fazer “Pastel com três ingre-
dientes” - “Bolo de banana fit
de farinha de aveia integral -
Pavê de chocolate com granu-
lado e bis” - “Mantecal de goia-
bada”. Se você prefere lanche,
tem um “Fizemos um Fast Food
em casa”.  Já para os mais apres-
sadinhos,  as youtubers também
tem receita, que tal um “Polpe-
tone recheado em 8 minutos”.

Celebridades
Sarah e Sophia têm como

seguidores de sua página a jor-
nalista e apresentadora Regina
Volpato, o cantor Nahim e fã-
clube. Também tem seguidores
estrangeiros, nos Estados Uni-
dos, México, Argentina, Itália e
Alemanha.

Serviço: Se você quiser se
inscrever no canal é fácil. Abra
o app do YouTube e digite “Sa-
rah e Julia Sophia Motollo” -
Depois toque em “Inscrever-
se”.
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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!



ATUAÇÃO!
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Com a afirmação: “Nas
ações de zeladoria, minha ges-
tão prioriza o cuidado com a
cidade e a melhoria das condi-
ções de deslocamento da popu-
lação”, o Prefeito Doutor Sato
apresenta um balanço com as
principais ações de zeladoria,
realizadas no mês de Maio.

Um dos equipamentos pú-
blicos que apresentou ações de
zeladoria foi a área central de
eventos, onde foi realizada a
limpeza, roçagem e capinagem
de toda a área e, por fim, a co-
locação de lixeiras para que a
população auxilie na manuten-
ção do espaço.

“Conto com a colaboração
da população para que possa-
mos manter nossa cidade lim-
pa.” destacou o Prefeito.

Ainda no centro da cidade
de Jandira, foi realizada a subs-
tituição de tampas de bueiros,
que possibilitou maior seguran-
ça aos pedestres que circulam
no centro.

Foram realizados os servi-
ços de limpeza, roçagem e Ca-
pinagem em frente a Casa do
trabalhador e banco de alimen-
tos; na praça central de Jandi-
ra; na Câmara Municipal de Jan-
dira; nos canteiros da estação
de trem e nos canteiros da Ave-
nida João Balhesteiro.

Prefeito Doutor Sato
apresenta balanço de ações
de zeladoria no mês de maio

“Conto com a colaboração da população para que
possamos manter nossa cidade limpa.” destacou o
Prefeito Doutor Sato

“Para nós, não existe Obra
menos importante, pois, temos
a proposta de promover um me-
lhor ambiente para toda a po-
pulação, procurando atendê-los
no que for possível” ressalta o
balanço.

Ainda próximo ao centro de
Jandira, foi realizado o serviço
de limpeza, roçagem e capina-
gem  no talude da Rua William
Wadell e no escadão ao lado da
clínica São João.

Durante o mês de maio fo-
ram implantadas duas lomba-
das, uma na Rua Monteiro Lo-
bato-Jardim Cristiano, e outra
na Rua das Hortências-Jardim
Marília.

A operação tapa-buraco con-
tinua atuando na cidade, com
destaque para buracos tapados
nas ruas: Ver. Osmar de Olivei-
ra-Jardim Cristino e Francisca
Maria Bueno- Jardim N. Sª de
Fátima.

O relatório de realizações do
mês de Maio destacou a refor-
ma do Telhado da Bica locali-
zada na Rua Antônio Lopes
Tempos, no Jardim Gabriela,
que trata-se de um local muito
frequentado na cidade.

As obras de maior comple-
xidade no mês, foram a deso-
bstrução da Rua Diadorim no
Bairro Mirante; abertura de um

novo acesso à
pedestres entre
a Rua Amapá,
Vila Mercedes
e a Via Expres-
sa Amauri S.
Barufi; manu-
tenção das barrei-
ras de concretos das
margens do Rio Barueri-
Mirim; e Canalização, com
substituição de grelha, realiza-
da na Rua Camboriú - Bairro
Vale do Sol.

Visitamos a desobstrução re-
alizada na Rua Diadorim-Miran-
te de Jandira,  onde conversa-
mos com o morador da via,
Gustavo Costa de Oliveira, que
nos afirmou:

“Hoje vemos a parte de bai-
xo da rua Diadorim, porque an-
tes achávamos que tratava-se
de uma extensão do barranco.”.

Também conversamos com
o Engenheiro da Secretaria de
Planejamento e Habitação El-
ton Luís Alves Cyriaco, CREA:
50696561-46, sobre a manuten-
ção das barreiras de concretos
das margens do Rio Barueri-Mi-
rim, ele nos afirmou que:

“No caso desta obra, já vía-
mos um certo deslocamento das
barreiras e rachaduras na ave-
nida, o que sinalizava a possibi-
lidade de um deslizamento, por

isso, o reparo na bar-
reira foi essencial

para evitar maiores
problemas” afirmou.

Dentre os ‘maiores pro-
blemas’ apresentados pelo En-
genheiro Elton, está a inviabili-
zação da Avenida, com o desli-
zamento levando parte dela para
o leito do rio, o que ocasionaria
um “estrangulamento das mar-
gens e consequentemente retor-
no de vazão, que em período
de chuvas, poderia trazer en-
chentes para diversos pontos da
cidade, que estão às margens do
rio Barueri-Mirim.

Sobre a criação um novo
acesso à pedestres entre a Rua
Amapá, localizada na Vila Mer-
cedes, e a Via Expressa Amauri
Sebastião Barufi. Tratava-se de
uma demanda antiga dos mora-
dores, pois, na Via Expressa há
um ponto de ônibus, muito uti-
lizado pelos moradores da Vila
Mercedes que não estava de fá-
cil acesso, conforme nos infor-
mou o Jandirense Reginaldo, re-
sidente da  Vila Mercedes há
mais de 35 anos:

“Os moradores sabendo da

dificuldade começaram a subir
um barranco abaixo do ponto
de ônibus para ficar mais fácil.
Só que quando chove fica mui-
to liso e perigoso subir por esse
acesso”, afirmou.

Ao final a realização da obra
voltamos a conversar com o
morador Reginaldo que nos
afirmou:

“Nós da Vila Mercedes agra-
decemos muito, pois ficou mui-
to melhor para quem usa esse
ponto de ônibus”

A Canalização, com substi-
tuição de grelha, realizada na
Rua Camboriú - Bairro Vale do
Sol foi detalhada pelo Secretá-
rio, da seguinte forma:

“Devido ao acesso de mui-
tos carros mais pesados na via,
a grelha anterior não estava su-
portando e, por isso, foi neces-
sário realizar a canalização com
tubos de concreto, e posterior-
mente o asfaltamento da região
dos tubos." detalhou o Secretá-
rios de Obras de Jandira Silvio
Soares.

Ao final o Prefeito destaca
o lema de seu governo que é:
Jandira, Você em primeiro lugar.

“Jandira,
Você em
primeiro
lugar!”

Afirmou o prefeito
Doutor Sato, ao final

do balanço



EFICIÊNCIA NA
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Jandira comemora mais de 10.000 vacinas
aplicadas em uma semana e divulga
mudanças no processo de vacinação

Sobre este número expres-
sivo, o Secretário de Saúde Fa-
biano Dantas, destacou a im-
portância do trabalho conjun-
to:

"Foram dias de muito tra-
balho, por isso, parabenizo e
agradeço toda a equipe de en-
fermeiros e profissionais da
saúde que fizeram com que ti-
véssemos um número tão ex-
pressivo de pessoas vacinadas.
Quero também estender os
agradecimentos para diversas
Secretarias e colaboradores da
Prefeitura de Jandira, que es-
tão sendo verdadeiros parcei-
ros neste processo. Vacina boa
é vacina no braço”

Com o grande número de
vacinados dentre a faixa etária
dos 40 anos ou mais. A Secre-
taria de Saúde decidiu realizar
as seguintes mudanças no pro-
cesso de vacinação, nos próxi-
mos dias:

Fica suspenso temporaria-
mente o atendimento via dri-
ve-thru no novo tablado;

A vacinação para pessoas
com 40 anos ou mais continua,
mas com a restrição de 300 se-
nhas por dia.

Decidida a suspensão do

Com o grande número de vacinados dentre a faixa etária dos 40 anos ou mais.

funcionamento do Drive Thru,
o único posto de vacinação con-
tra a COVID-19 em Jandira,
será a praça de eventos central.
A praça de eventos de Jandira
está localizada na Rua Rubens

Lopes da Silva, nº 106, Centro
de Jandira.

“Depois de vacinar grande
parte dos moradores com 40
anos ou mais, decidimos cen-
tralizar a vacinação na Praça de

Eventos e, em paralelo, estru-
turar um sistema de agenda-
mento para as próximas fases
da vacinação em nossa cidade.”
resumiu o Secretário de Saúde.

A Prefeitura de Jandira co-

locou como prioridade a vaci-
nação da sua população e, une
todas as suas secretarias à Se-
cretaria de Saúde no planeja-
mento e implementação do pro-
cesso de vacinação na cidade.

A Prefeitura de Jandira, atra-
vés da Secretaria Municipal de
Saúde, informa que, na próxi-
ma sexta-feira, dia 25 de Junho,
estará disponível no site oficial
da prefeitura, https://
www.jandira.sp.gov.br/ , uma
nova ferramenta, online, de
agendamento da aplicação de
vacina contra a COVID-19.

A nova ferramenta de agen-
damento foi anunciada, junto
com a informação de que o
agendamento de munícipes para
receber a vacina contra a CO-
VID-19, está completo para o
período entre amanhã , dia 23,
e Domingo, dia 27.

A Prefeitura de Jandira res-
salta que o novo sistema de
agendamento trará maior efeti-
vidade no processo de vacina-
ção contra a COVID-19 na ci-
dade, possibilitando aumento no

Prefeitura de Jandira anuncia sistema de
agendamento para vacinação contra a COVID-19

número de vacinas aplicadas
diariamente, além de aprimo-
ramento no processo de orga-
nização da aplicação dos imu-
nizantes.

Nos últimos dias foram va-
cinados mais de 10.000 (dez
mil) jandirenses que fazem par-
te da atual faixa etária, 40 anos
ou mais, e visto esta grande de-
manda pela vacina, foi neces-
sário a implantação deste novo
sistema de agendamento, evi-
tando aglomerações e tempo
elevado de espera.

Por fim, a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de Jandira re-
força que a iniciativa desta al-
teração, não se dá em função
da falta de doses de imunizan-
tes. Trata-se de um aprimora-
mento no processo de vacina-
ção para um melhor atendi-
mento à população jandirense.

Receba toda semana GRÁTIS!
NO SEU WHATS E E-MAIL?

Manda um ZAP para: (11) 99800-2000
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com a palavra (CADASTRO J A CIDADE)
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Em 2021 serão realizados 12
projetos culturais na cidade de
Jandira, contemplados atra-
vés do Fundo Municipal de
Incentivo à Cultura de Jan-
dira (Lei nº 2241/19).

As apresentações de tea-
tro, música, cinema, literatu-
ra, artes plásticas e visuais e

Jandira apresenta 12 projetos
vencedores do fundo municipal
de incentivo à cultura em 2021

cultura popular, serão gratui-
tas à população (de forma
online e híbrida), entre os
meses de abril a novembro.
A Prefeitura de Jandira, por
meio da Secretaria de Cultura e
Turismo, tem a meta de ampli-
ar o acesso à cultura, e apoiar
financeiramente projetos artís-

ticos. Neste edital foi investido
500 mil reais, com destaque para
a participação dos artistas jan-
direnses (contemplados com
75% dos recursos).

Relação dos projetos do
Fundo Municipal de Incentivo
à Cultura de Jandira, que serão

apresentados em 2021 - Ofici-
nas: Pintura em Tela (artes vi-
suais), Novos Cineastas (audi-
ovisual), Empoderando na Ca-
poeira (cultura popular), Labo-
ratório de Teatro (artes cênicas),
Soprando Arte (música) - Pro-
jetos culturais: Mãe Natureza
(artes visuais), Lar Que Educa

(literatura), Serena Gota d'água
(artes cênicas), Tem Cultura
Popular? Tem Sim Senhora!
(cultura popular), Bike Art
Grandes Nomes da Música (ar-
tes cênicas), Muvuca Nós Fa-
zemos o Som (música), Sinto
O que? Ouvindo Histórias Você
Irá Saber (literatura).
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AÇÃO POLICIAL

Em operação inédita, Prefeitura de Carapicuíba
fecha balada clandestina e realiza teste de
Covid-19 em pessoas no local
Um frequentador testou positivo e foi orientado a cumprir isolamento

Na madrugada desta sexta-
feira, 25, a Prefeitura de Cara-
picuíba realizou ação em con-
junto entre a Guarda Civil Mu-
nicipal, Polícia Civil e Secreta-
ria de Saúde e encerraram uma
balada clandestina que estava
acontecendo no Parque Santa
Tereza. O estabelecimento foi
lacrado e autuado pela fiscali-
zação.

A aglomeração tinha 51 pes-
soas, a maioria sem máscara,
fazendo o consumo de bebidas
alcoólicas e narguilé. A Secre-
taria de Saúde fez a testagem
de todas e um frequentador tes-
tou positivo para Covid-19. A
pessoa foi orientada a perma-
necer isolada e se tiver algum
sintoma procurar o Centro de
Enfrentamento.

Carapicuíba é a primeira ci-
dade do Estado de São Paulo a
fazer a testagem de todos em
uma operação de fiscalização.
Secretário de Segurança Públi-
ca, Alexandre Rodrigues co-
mentou sobre a ação e enfati-
zou que a partir de agora em
todas operações serão realiza-
dos teste de Covid-19.

“Mais uma madrugada na
qual a gente espera que quem
não está trabalhando esteja em
casa se cuidando. Mas infeliz-
mente 51 jovens estavam no es-
tabelecimento totalmente inade-
quado, sem documentação e

sem estar seguindo as regras da
vigilância por conta da pande-
mia. Em todas as ações que fi-
zermos agora iremos realizar a
testagem. Apesar de ter mais de
500 mil mortos no Brasil, há
pessoas que ainda não têm

consciência de se proteger con-
tra a Covid-19”, disse o secre-
tário de segurança.

Vale destacar que desde o
início da pandemia, a Prefeitu-
ra de Carapicuíba vem realizan-

do ações de fiscalização na ci-
dade e orientando as pessoas
para que fiquem em casa, evi-
tem aglomerações, saiam ape-
nas se houver necessidade e
sempre usem álcool em gel e
máscara.

Carapicuíba é a primeira cidade do Estado de São Paulo a fazer a testagem de todos em uma operação de fiscalização

A Prefeitura de Carapicu-
íba segue trabalhando para
ajudar a população. De 28 de
junho a 2 de julho estarão
abertas as inscrições no pro-
cesso seletivo para contrata-
ção de bolsistas pelo Progra-
ma Emergencial de Auxílio
Desemprego. Ao todo serão
133 vagas, sendo 126 para
homens e mulheres, 4 para
pessoas com deficiência e 3
para egressos do sistema pe-
nitenciário.

O candidato precisa ter até
o último dia das inscrições, en-
tre 18 e 59 anos, ser brasileiro,
naturalizado ou cidadão por-
tuguês. Também é necessá-
rio apresentar condições fí-
sicas para o pleno exercício
das atividades, estar quite
com o serviço militar e obri-
gações eleitorais, não ter
rendimentos próprios, compro-
var que está desempregado há
pelo menos um ano, desde que
não seja beneficiário do seguro
desemprego ou qualquer pro-

Prefeitura abre processo seletivo com 133
vagas para o Programa Auxílio Desemprego

grama assistencial equivalente,
residir em Carapicuíba há no mí-
nimo dois anos e estar com o
CPF regularizado.

Os bolsistas seleciona-
dos participarão de ativi-
dades de capacitação ocu-
pacional e cidadania, de-
senvolvendo suas ativida-
des práticas junto aos ór-
gãos da administração. Por
isso, receberão bolsa-auxí-
l io  no valor  de  R$ 724,
vale-sacolão e vale-trans-
porte. O período do progra-
ma é de 180 dias, podendo
ser prorrogado por mais seis
meses.

Para se inscrever, o candi-
dato deve comparecer na
EMEF Prof. Argeu Silveira Bu-
eno, localizada na avenida Pre-
sidente Tancredo de Almeida
Neves, nº. 860 – Cohab  5, en-
tre o dia 28 de junho e 2 de
julho, das 10 às 15 horas.

Vale ressaltar que o atendi-

mento somente ocorrerá ao
candidato que estiver devida-
mente usando máscara, demais
exigências conforme protocolo

do Ministério da Saúde e docu-
mentos elencados no edital dis-
ponível no site da Prefeitura:
www.carapicuiba.sp.gov.br

A Prefeitura disponibilizará
os nomes dos classificados e se-
lecionados no Diário Oficial do
Município.
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VACINAÇÃO

A Prefeitura de Carapicuíba
inicia na sexta-feira (25) a vaci-
nação de pessoas com 43
anos ou mais. Os documen-
tos necessários são: RG, Car-
tão SUS, CPF e comprovante
de residência.

Em Carapicuíba também es-
tão sendo vacinadas pessoas
com comorbidades e pessoas
com deficiência permanente
(BPC) com 18 anos ou mais,
pessoas com deficiência perma-
nente sem BPC, pessoas com
síndrome de Down de 18 a 59
anos, motoristas de ônibus e
cobradores, metroviários, ferro-
viários, aeroviários, educadores
físicos, assistentes sociais, pro-
fissionais de saúde, pacientes
em terapia renal substitutiva,
transplantados imunossuprimi-
dos, gestantes ou puérperas
(com prescrição médica), lac-
tantes com crianças de até 12
meses (apresentar certidão de
nascimento do filho/a) idosos a
partir de 60 anos.

A campanha de imunização
está sendo realizada em dois po-
los. No Ginásio Ayrton Senna
são vacinados os idosos que
chegam a pé. Já no Estádio do
Niterói, a vacinação acontece
no sistema drive-thru (dentro do
carro). Os locais realizam a apli-
cação da 1ª e 2ª dose de segun-
da a sexta-feira, das 8 às 17 ho-
ras, aos sábados das 8 às 15
horas.

Os profissionais de educação
devem apresentar RG, CPF, os
dois últimos holerites e/ou car-
teira de trabalho com descrição
do cargo e comprovante de re-
sidência (moradores ou atuan-
tes em Carapicuíba).

As pessoas com comorbida-
des com 18 anos ou mais tam-
bém devem apresentar compro-
vante da condição de risco por
meio de exames, receitas (de até
9 meses), relatório médico ou
prescrição médica. Já as pesso-
as com deficiência permanente
(BPC) a partir de 18 anos tam-
bém devem apresentar o com-
provante do recebimento do
Benefício de Prestação Conti-
nuada da Assistência Social.

Os idosos que estão acama-

Prefeitura de Carapicuíba
inicia vacinação de população
a partir de 43 anos
dos, apresentando dificuldades
ao locomover-se, serão vacina-
dos em casa. Para esse serviço,
caso o idoso não seja cadastra-
do nos programas de saúde da
Prefeitura, o familiar deve rea-
lizar cadastro na UBS mais pró-
xima de sua residência.

Fique atento
Pessoas que sejam pacien-

tes oncológicos, transplantados
(órgãos sólidos e medula óssea),
imunossuprimidos, doenças
reumáticas e pacientes com HIV
apresentem uma prescrição
médica autorizando receberem
a vacina. É importante conver-
sar com o médico antes de com-
parecer no local de vacinação.

Vacina já
O Governo do Estado lan-

çou o site “Vacina Já”
www.vacinaja.sp.gov.br para
agilizar a vacinação contra a
covid-19. Nele, as pessoas po-
dem fazer um pré-cadastro, mas
vale a pena ressaltar que não é
um agendamento. O preenchi-
mento não é obrigatório, porém
facilita o atendimento na hora
da vacinação para evitar aglo-
merações.

Vacina contra a fome
Para potencializar as ações

que auxiliam quem mais preci-
sa, é necessário unir forças.
Partindo desse princípio, a Pre-
feitura de Carapicuíba, por meio
da Secretaria de Assistência So-
cial, assinou um termo de ade-
são junto ao Governo do Esta-
do de São Paulo para a campa-
nha Vacina Contra a Fome de-
senvolvida pela Secretaria de
Desenvolvimento Social.

A ação tem como objetivo
beneficiar famílias em situação
de vulnerabilidade, buscando
garantir a segurança alimentar
durante a pandemia do corona-
vírus, por meio de arrecadação
de alimentos não perecíveis,
como: macarrão, arroz, feijão,
leite em pó, café, óleo, açúcar
e molho de tomate. Quem for
se vacinar pode doar 1kg de ali-
mento em um dos polos de va-
cinação.

A Secretaria de Saúde infor-
ma que na cidade de Carapicuíba
não há sobra de vacinas (xepa) do
coronavírus. A imunização acon-
tece em dois polos e nos primei-
ros horários do dia são utilizados
frascos com multidoses na popu-

Serviço

Vacinação
contra covid-19

Pessoas com
43 anos ou mais

Local: Ginásio Ayrton
Senna (vacinação de pes-
soas a pé)

Endereço: Av. Antônio
Faustino, 98 – Cohab V

Segunda a sexta-feira,
das 8 às 17 horas / sába-
do das 8 às 15 horas

Local: Estádio do Ni-
terói (vacinação no siste-
ma drive-thru – dentro do
carro)

Endereço: Av. Pilar do
Sul – Cohab II

Segunda a sexta-feira,
das 8 às 17 horas / sába-
do das 8 às 15 horas

lação devido à alta demanda de
aplicação de vacina.

Com a diminuição do fluxo de
pessoas após determinado horá-
rio do dia, são administrados fras-
cos com monodoses para que ao
final não haja sobras.
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Vereador Prof. Naldo requer informações sobre
atendimentos prestados no P.S. da Vila Dirce

Vereador apresentou
várias reclamações

de pacientes que não
foram bem atendidos

Por meio do Requerimento
n° 67/2021, aprovado nessa ter-
ça-feira (22) pela Câmara de
Carapicuíba, o vereador Prof.
Naldo (PT) que seja encami-
nhado ofício ao Prefeito Muni-
cipal Marcos Neves solicitando
que ele proceda, por sua vez,
a um ofício exigindo informa-
ções urgentes ao  CEJAM -
Centro de Estudos e Pesquisas

“Dr. João Amorim”, O verea-
dor argumenta que administra-
dora do Pronto Socorro da  Vila
Dirce vem recebendo várias e
reiteradas reclamações de mu-
nícipes referente aos  atendi-
mentos lá prestados”. Continua
o vereador que, “De acordo
com os relatos, falta senso de
humanidade, ou seja, a falta
constante de profissionais, como
por exemplo, médicos, demora
absurda para o atendimento dos
pacientes, manifestação de des-
caso e falta de humanidade por
parte dos funcionários no aten-
dimento e acompanhamento
dos pacientes nas dependênci-
as do PS.”. Conclui o vereador,

“Em saúde tempo é vida.”
No mesmo requerimento

além das informações já citas,
solicita uma cópia do contrato
de prestação de serviço da CE-
JAM - Centro de Estudos e
Pesquisas “Dr. João Amorim”,
onde conste prazo de durabili-
dade do Contrato com o Muni-
cípio de Carapicuíba.

Na mesma Sessão o Ver.
Prof. Naldo assinou duas Mo-
ções e foram aprovadas na  a
de n° 226, assina conjuntamen-
te  com o vereador Álvaro Abí-
lio (DEM),  MOÇÃO DE
APOIO pela manutenção da
Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos como empresa pú-

blica, afirmando que, “ Nos co-
locamos  pela não aprovação
dos Projetos de Lei 591/2021
e 7488/2017, que tramitam
na Câmara dos Deputados, e
para que seja promovido um
efetivo e qualificado debate
com participação de repre-
sentantes dos municípios
que serão afetados com o fim
dos Correios.” Conluio o ve-
reador. Na outra Moção a de
n° 227/2021, Vereador Prof.
Naldo manifesta aplausos a
todos os profissionais da
saúde de Carapicuíba que
estão na linha frente no en-
frentamento à pandemia do CO-
VID-19.
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ATUAÇÃO
DO VEREADOR

Projeto de Lei foi aprovado
nessa terça-feira (22) e segue
para as mãos do prefeito Mar-
cos Neves

 A Câmara de Carapicuíba
aprovou, na noite dessa terça-
feira (22), o Projeto de Lei n°
2.752/2021, de autoria do ve-
reador Eduardo Zezinho (Con-
siderado), do MDB. A proposi-
tura, que agora segue para as
mãos do prefeito Marcos Ne-
ves (PSDB), dispõe sobre a cri-
ação do Programa de Proteção
à Saúde Bucal da Pessoa com
Transtorno do Espectro do Au-
tismo.

 Entre os objetivos do Pro-
grama está o de oferecer trata-
mento bucal adequado aos au-
tistas e inserir tal medida nas
Estratégias de Saúde da Famí-

Câmara aprova programa de saúde bucal da pessoa

com Transtorno do Espectro do Autismo,  Projeto de

Lei do vereador Eduardo Zezinho (Considerado)

lia. “Com a criação deste pro-
grama, haverá significativa me-
lhora na qualidade de vida tan-
to dos portadores de espectro
do autismo como de seus fami-
liares”, afirma o documento.

Considerado também apre-
sentou, na mesma Sessão Or-
dinária, duas indicações. Na In-
dicação de n° 1.107/2021 soli-
cita ao prefeito Marcos Neves
(PSDB) o estudo de implemen-
tação ou extensão da linha de
ônibus pinheiros, saindo do Ter-
minal da VL. Menk abrangen-
do as vias: Rua Sampaio Viana,
Estrada do Aderno, Estrada Ja-
carandá, Estrada Fazendinha,
Av. São Camilo, Vd. Prof. Wi-
llian Ortiz. Na indicação de n°
1.106/2021 solicita ao Executi-
vo providencias cabíveis junto
à Secretaria competente a revi-
talização total da Viela na Rua
Mirassol n° 425 (Viela 11) VL
Menk. Eduardo Zezinho (Considerado) é o autor do Projeto de Lei n  2.752/2021, aprovado na Câmara

Foto: Divulgação / CMC

O Cadastro Municipal de Pessoas Desaparecidas tem como objetivo encon-
trar, por meio da divulgação, a localização de crianças, adolescentes, adultos e
idosos desaparecidos. Lembramos que o cadastro não substitui o Boletim de
Ocorrência (BO).

 Para cadastramento e consulta, acesse:
http://www.carapicuiba.sp.gov.br/.

Prefeitura de Carapicuíba lança

Cadastro de Pessoas Desaparecidas!

A melhor divulgação para
o seu produto  ou serviço.
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#VACINA SIM! VACINA SALVA!
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Prefeito Rogério Lins
visita obras no Calçadão

O prefeito de Osasco, Ro-
gério Lins, acompanhado dos
secretários Waldyr Ribeiro (Ser-
viços e Obras), Persival Santi
(adjunto de Obras) e Thiago
Silva (Comunicação), esteve na
quarta-feira, 23/6, no Calçadão
da Rua Antônio Agú para visto-
riar o andamento das obras de
modernização e cobertura do
local.

Também estavam presentes,
o subsecretário da Subsecreta-
ria de Tecnologia da Informa-
ção da prefeitura, Alex Soares
de Oliveira, e o diretor de Sis-
temas Institucionais, Abraão
Costa Silva, órgãos vinculados
à Secretaria de Finanças.

O prefeito reviu o projeto
com os representantes da Vigent
Construções Ltda, empresa que
executa a obra. Um dos assun-
tos abordados foi a implantação
de wifi gratuito e a instalação
de câmeras de segurança nas
estruturas tubulares do Calça-
dão e seu entorno, que serão
conectadas à Central de Moni-
toramento Integrado (COI). As
melhorias trarão mais tranquili-
dade para lojistas e consumido-
res, sobretudo à noite, quando
o horário de funcionamento das
lojas for ampliado. A previsão
é que as obras sejam concluí-
das já no segundo semestre de
2021.

Lins também vistoriou as
intervenções de ampliação do
sistema de drenagem, que nes-
te momento seguem na Rua
João Batista, próximo à esta-
ção. Essa ampliação dará capa-
cidade de drenagem das águas
das chuvas em mais de 40%,
diminuindo as enchentes na re-
gião Central.

Fotos: Marcelo Deck

Vaildo é vendedor de calça-
dos e trabalha em Osasco há
seis anos. Ele acompanha a
transformação de perto e apro-
va a obra. “Valorizará o ponto,
ficará mais bonito e vai ajudar
muito em períodos de chuva”,
ressaltou.

“Na minha opinião, o mais

importante é a canalização e a
extinção dos pombos. Se fize-
rem como estão propondo, esse
lugar vai ficar melhor ainda, tan-
to para quem trabalha, como
para quem vem às compras”,
disse a comerciante Lúcia, que
tem comércio no Calçadão há
8 anos.
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No último sábado (19), o
Brasil registrou a triste marca de
500 mil mortes pela Covid-19.
Em solidariedade às famílias das
vítimas, a vereadora Juliana da
Ativoz (PSOL) apresentou, du-
rante a 15ª Sessão Ordinária,
realizada na tarde desta terça-
feira (22), uma Moção de Pe-
sar lamentando a morte de tan-
tos brasileiros. A propositura
aprovada por unanimidade pelo
plenário.

“Não dá para deixar de se
emocionar ao ver que se foram
mais de 500 mil pessoas que
conviviam com a gente aqui.
Eram amores, irmãos, irmãs...
todos vítimas dessa pandemia
terrível”, comentou. Juliana
também se solidarizou com as
famílias das vítimas, na figura
do presidente da Câmara de
Osasco, vereador Ribamar Sil-
va (PSD). Ele estava retornan-
do aos trabalhos após o faleci-
mento da irmã, Rejane Batalha,
também vítima da Covid-19.

Emocionado, Ribamar Silva
(PSD) agradeceu às inúmeras
mensagens de solidariedade re-
cebidas, em função do difícil
momento em que sua família
atravessa. Lembrou dos bons
momentos vividos ao lado de
sua amiga e irmã e expressou a

Parlamentares osasquenses se
emocionam com moção de pesar
pelas 500 mil mortes pela Covid-19

Depoimento do presidente da
Câmara Ribamar, comoveu
vereadores durante a Sessão
Ordinária

dor que está sentindo pela sua
morte.

“Quero agradecer todas as
mensagens que recebi no mo-
mento mais difícil de minha
vida, que foi a perda da minha
irmã”, agradeceu Silva, que
prosseguiu: “A gente fala para
as pessoas, quando há um luto
na família, que Deus console
seu coração e que o Espírito
Santo seja um bálsamo para
preencher o vazio que está den-
tro delas. Mas, quando o luto

chega na sua casa, só você e
Deus sabem o vazio que fica”.

Sem condições de prosse-
guir à frente da sessão, o presi-
dente passou a palavra para o
1º vice-presidente Josias da Juco
(PSD), que deu continuidade
aos trabalhos. O presidente da
Câmara foi consolado pela co-
lega Elsa Oliveira (Podemos) e
recebeu o apoio dos demais par-
lamentares.

A vereadora Elsa Oliveira

Fotos: Ricardo Migliorini/CMO)

Vereadores respeitam um minuto de silêncio, durante Sessão Ordinária (22jun2021)

também manifestou seu pesar
pela morte dos mais de 500 mil
brasileiros e lembrou que, além
disso, são milhares de pessoas
em luto. “Quantas famílias fo-
ram ceifadas, quantas pessoas
choram nesse momento, quan-
tos pais de família, quantas
mães de família, filhos, netos,
que choram e não tem o que fa-
zer. Por isso, mesmo vacinadas, é
importante que continuemos usan-
do máscaras e que, nós aqui,
possamos ser exemplo para to-
dos”, comentou a vereadora.

Consternado pela morte
de tantas pessoas, Emerson
Osasco (Rede) expressou sua
solidariedade às famílias das
vítimas. “Não dá para dese-
jar boa tarde quando ultra-
passamos os 500 mil mortos.
Meus sentimentos a todas as
famílias das vítimas dessa ter-
rível doença”.

Ao final do Expediente,
foi feito um minuto de silên-
cio em homenagem às víti-
mas da Covid-19.

Aos 24 anos, Júlia Alboredo
representará o Brasil na Copa
do Mundo de Xadrez, na Rús-
sia.

Por unanimidade, a Câma-
ra Municipal de Osasco apro-
vou uma Moção de Reconhe-
cimento, de autoria do verea-
dor Carmônio Bastos (Pode-
mos), parabenizando a enxa-
drista osasquense Júlia Albore-
do, atual campeã universitária
panamericana de xadrez.

“Nossa Escola de Xadrez é
referência no Estado de São
Paulo. Temos ótimos profissi-
onais, como Pelikian, Renato
Quintiliano, Madeira, o jovem
Henrique, de apenas oito anos,
e a Júlia. O xadrez é uma mo-
dalidade muito respeitada pela
Secretaria de Esportes”, co-
mentou Bastos.

Aos 24 anos, Júlia Alboredo
já acumula conquistas. Ficou em
quarto lugar no Campeonato

Enxadrista osasquense e campeã panamericana
é homenageada na Câmara de Osasco

Mundial Universitário, é cam-
peã panamericana e vice-cam-
peã brasileira. Mestre da Fede-
ração Internacional de Xadrez,
ela lidera o projeto “Damas em

Ação - Rumo a Maestria”, que
incentiva a participação femini-
na no universo do xadrez.

A performance da atleta

Fotos: Arquivo pessoal

osasquense nas competições na-
cionais e internacionais rendeu
para Júlia a indicação para re-
presentar o Brasil na Copa do
Mundo de Xadrez, que acon-

tece em julho, na cidade de So-
chi, na Rússia. Júlia será a úni-
ca brasileira entre os 78 enxa-
dristas participantes.

“Esses atletas representam
muito bem as cores da nossa
bandeira. Têm amor e paixão.
A Júlia vai tão bem que irá nos
representar na Rússia, na Copa
do Mundo. Ela é um orgulho
para nossa cidade”, concluiu o
vereador Carmônio Bastos.
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DEBATE!

Na tarde de domingo (20),
no Jaguaribe, um jovem de 21
anos perdeu a vida ao ser atin-
gido por linha cortante.

A morte do jovem Higor
Gabriel Assunção Alves, ocor-
rida na tarde do último domin-
go (20), vítima de uma linha
cortante gerou indignação e de-
bate durante a 15ª Sessão Ordi-
nária da Câmara de Osasco, re-
alizada nesta terça-feira (22).

O acidente ocorreu na Ave-
nida Flora, Jd. Jaguaribe, e ge-
rou indignação no plenário, en-
tre eles, no vereador Paulo Jú-
nior (PP), que apresentou uma
Moção de Apelo, solicitando à
prefeitura uma fiscalização
mais rigorosa. “Um jovem de
apenas 21 anos perdeu a vida
ao trafegar de moto pela Ave-
nida Flora, foi vítima de uma

Morte de jovem por linha
cortante provoca debate
na Câmara Municipal

das e aumentam os riscos de
morte. Meu irmão passou por
acidente semelhante, mas ele
usava uma roupa reforçada e
por três centímetros não pegou
a jugular”, comentou Emerson
Osasco.

Délbio Teruel (DEM) tam-
bém reforçou a necessidade de
aumentar a fiscalização e falou
sobre a irresponsabilidade da-
queles que comercializam esse
tipo de material. “Hoje é um
perigo o uso das linhas cortan-
tes. É muita irresponsabilidade
de quem vende esse tipo de li-
nha, inclusive para crianças. É
preciso apertar a fiscalização”,
ressaltou.

Ao final da sessão do Expe-
diente, foi feito um minuto de
silêncio em homenagem ao jo-
vem Higor Assunção.

linha com cerol. Precisamos de
uma fiscalização mais rigorosa”,
alertou.

Autor da lei nº 4939/2019,
que instituiu no Calendário Ofi-
cial de Osasco a Semana da
Conscientização da Proibição da
Comercialização do Cerol, Li-
nha Chilena ou Assemelhadas,
Josias da Juco (PSD) lamen-
tou a morte de Higor e re-
forçou que a cidade tem le-
gislação que proíbe a comerci-
alização deste material.

“Um jovem com 21 anos,
usando capacete, perder a vida des-
sa maneira deixa a família e os
amigos desolados. Precisamos
reforçar a fiscalização e promover
mais campanhas de conscienti-
zação para que as pessoas com-
preendam que as pessoas cor-
rem riscos”, disse Josias.

Segundo revelou o vereador
Emerson Osasco (Rede), seu
irmão recentemente foi vítima
de uma linha cortante e só não
sofreu ferimentos graves porque

usava uma roupa mais reforça-
da. “Eu soltava pipas, sempre
via na TV casos de vítimas. Mas
agora essas linhas estão fican-
do cada vez mais potencializa-

Durante sessão da Câmara
Municipal de Osasco, realizada
na terça-feira, 22 de junho, o
Vereador Josias da Juco apre-
sentou moção de pesar pelo fa-
lecimento do jovem Higor Gra-
briel Assunção Alves, vítima de
pipa com cerol quando trafega-
va de moto na Av. Flora, no

Vice-presidente da Câmara, vereador Josias da Juco,
presta moção de pesar pelo falecimento de
Higor Assunção, vítima de linha de pipa com cerol

••• ATUAÇÃO DO VEREADOR Vereador Josias da Juco
 é autor do Projeto de Lei

que proibe a
comercialização de cerol,
linha chilena ou asseme-
lhadas no Município de

Osasco. Veja a Lei abaixo:

Bairro do Jaguaribe em Osasco.

Higor, era um jovem de 21
anos de idade que teve sua vida
interrompida por uma linha de
pipa com cortante, usada irre-
gularmente nos meses de férias
escolares.

Filho de Maria Gorete Alves
e José Manoel Assunção Alves,
Higor era um jovem esportista,
apaixonado por futebol, que fa-
zia parte de alguns times da vár-
zea de nosso município, um
menino de caráter impar, que
infelizmente nos deixou, vítima
de uma brincadeira perigosa e
que venho lutando há anos por
uma fiscalização mais rígida.

Uma perda inesperada, que
deixará muita saudade de seus
familiares, parentes e amigos.

“Combati o bom bombate,
acabei a carreira, guardei a fé”
(2 Timóteo 4:7)

Agradecimento
Logo após a moção de pesar realizada pelo vereador Josias da

Juco, na sessão da Câmara de Osasco, o Sr. José Manoel Assunção
Alves, pai do Higor, fez uma chamada telefônica no gabinete do ve-
reador Josias para agradecer o parlamentar pela moção de pesar fei-
ta ao seu filho, aproveitou a oportunidade e observou para que seja
reforçada a fiscalização de campanhas e proibição de comercializa-
ção e uso de linhas cortantes em nossa cidade, e que os culpado por
essa brincadeira de mal gosto sejam punidos, ressaltou Sr. José.
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VACINAÇÃO

Por Ana Luísa Rodrigues

Em Osasco, a vacinação con-
tra o Covid-19 segue em ritmo
acelerado nas 34 Unidades Bá-
sicas de Saúde, nos dois Cen-
tros de Atenção ao Idoso e no
drive-thru da prefeitura. Mais de
219 mil pessoas já receberam as
duas doses do imunizante na ci-
dade e, para ampliar o acesso e
priorizar grupos com comorbi-
dades, em situação de vulnera-
bilidade ou que trabalhem com
atendimento ao público, os par-
lamentares osasquenses fizeram
algumas indicações ao prefeito
Rogério Lins, solicitando priori-
dade na vacinação de determi-
nados grupos.

Josias da Juco (PSD) solici-
tou a inclusão de adolescentes a
partir dos 12 anos com comor-
bidades, grupo que teve a vaci-
nação priorizada no Estado do
Mato Grosso do Sul e em cida-
des como Cacoal (RO), Pelotas
(RS) e Betim (MG).

“Há muitos casos de crian-
ças e adolescentes com comor-
bidades que pararam seus trata-
mentos como fisioterapia e ou-
tros, que são essenciais para o
desenvolvimento adequado, de-
vido ao risco que eles têm de

Vereadores defendem
prioridades na vacinação
contra o Covid-19
Com avanço da vacinação na cidade parlamentares pedem prioridades para determinados grupos.

contrair o vírus e desenvolve-
rem um caso mais grave da do-
ença”, alertou Josias.

Preocupada com os servido-
res que atendem o público, Elsa
Oliveira (Podemos) esclareceu
que o tipo de trabalho realizado
por esses grupos os coloca em
maior situação de risco e, por
isso, é importante priorizá-los.

“Esses servidores são expos-
tos em razão de atender milha-
res de pessoas, embora haja
medidas de distanciamento e
equipamento de segurança, é
certo que a exposição ao risco
de contaminação é muito maior
que aqueles servidores que não
realizam o atendimento ao gran-
de público”, esclarece a parla-
mentar.

A mesma opinião é compar-
tilhada pela vereadora Juliana da
Ativoz (PSOL), que pediu es-
pecial atenção aos servidores da
Secretaria de Emprego, Traba-
lho e Renda, também através de
indicação, e mencionou os tra-
balhadores da Secretaria de As-
sistência Social como servido-
res da linha de frente.

“Os profissionais da SAS

(Secretaria de Assistência Soci-
al) são linha de frente nas
ações junto às pessoas em
situação de vulnerabilidade
social. Os Centros de Refe-
rência de Assistência Social
(CRAS) e os Centros de Re-
ferência Especializado de
Assistência Social (CREAS)
voltaram às atividades pre-
senciais e esses profissionais
precisam ser priorizados”,

afirmou Juliana.

Para  Fábio Chir inhan
(PP) a população em situa-
ção de rua, por não terem
condições de fazerem iso-
lamento ,  não  possu í rem
condições de adquirir más-
caras e estarem expostos a
outros fatores que os colo-
cam em maior risco deveriam
priorizados na vacinação.

“Essas pessoas estão em
maior risco, por não terem um
lar para fazer isolamento e, em
certos casos, não possuírem
nem mesmo uma máscara para
inibir o contágio do vírus. Além
disso, vale destacar que, além
de todos os problemas enfren-
tados, muitos deles não possu-
em uma saúde adequada para
aguentar uma reação severa da
COVID-19”, afirma Chirinhan.

No período entre 19 e 26 de
junho acontece a Semana Mu-
nicipal de Prevenção às Drogas.
Durante essa semana, Osasco
celebra as datas oficiais Dia do
Proerd e o Dia Municipal de
Combate às Drogas. Durante a
15ª Sessão Ordinária da Câma-
ra de Osasco, realizada nesta
terça-feira (22), o vereador Ju-
lião (PSB) apresentou uma Mo-
ção de Congratulações em ho-
menagem ao Proerd, que foi
aprovada por unanimidade.

O parlamentar comentou
sobre a importância de discutir
o assunto e sobre as políticas
públicas de combate às drogas.
“A prevenção ao uso de drogas
é um tema muito importante. A

Câmara de Osasco parabeniza trabalho
realizado pelo Proerd no combate às Drogas
Parlamentarem também ressaltaram
a realização do Fórum do Compod
nesta sexta-feira (25)

gente enfrenta esse problema
em nosso país e em nossa cida-
de. Por isso é muito importante
debatermos esse assunto em
outras oportunidades, para que
possamos ajudar as pessoas que
sofrem com isso”, comentou
Julião.

O Proerd é um programa
que consiste no esforço coope-
rativo estabelecido entre a Po-
lícia Militar, a escola e a família
no combate ao uso de drogas e
violência e outros comporta-
mentos considerados perigosos.

A vereadora Elsa Oliveira
(Podemos) aproveitou a opor-
tunidade para falar sobre o 3º
Fórum Municipal de Políticas
Públicas sobre Drogas, organi-

zado pelo Compod (Conselho
Municipal de Políticas Públicas
sobre Drogas), que acontece
nesta sexta-feira (25), na Câma-
ra Municipal, das 19h às 21 ho-
ras.

“No Compod, participarão
pessoas que contribuem de ma-
neira efetiva sobre esse tema.
É um desafio enorme que en-
frentamos, principalmente nes-
se momento de pandemia. Sa-
bemos que aumentou, e muito,
o consumo de drogas lícitas e
ilícitas e precisamos fazer algo”,
disse a parlamentar.

No sábado, dia 26, será co-
memorado em Osasco o Dia
Municipal de Combate às Dro-
gas, um projeto que teve auto-
ria do vereador Josias da Juco
(PSD), instituído no município
em 2010.

Foto: Ricardo Migliorini/CMO)

O vereador Julião (PSB) apresentou uma Moção de Congratulações
em homenagem ao Proerd, que foi aprovada por unanimidade
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