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MATÉRIA DE CAPA

Barueri nega aplicação de vacinas
vencidas contra a Covid-19

A Prefeitura de Carapicuíba
informa que o município NÃO
aplicou vacinas vencidas. Des-
de o início da vacinação contra
o coronavírus, a cidade vem se
destacando na organização e lo-
gística da campanha, utilizando
critérios rigorosos de controle,
desde o recebimento até a apli-
cação das doses. A data de ven-
cimento dos lotes é conferida di-
ariamente para que cada frasco
administrado esteja dentro do
prazo de validade e dos critéri-
os estabelecidos pelo Ministé-
rio da Saúde.

O lote 4120Z005, com ven-
cimento em 14/04/2021, foi re-
cebido em Carapicuíba no dia
26/01/2021, contendo um total
de 2.440 doses. Estes foram um
dos primeiros frascos a serem
utilizados pela cidade, sendo o
último no dia 26/03/2021.

A Prefeitura de Carapicuíba
esclarece que no ato do registro
de aplicação no sistema, houve
um erro de digitação mencio-

A notícia divulgada na (sex-
ta, dia 2), pela Folha de São
Paulo de que milhares de vaci-
nas da AstraZeneca, contra a
Covid-19, foram aplicadas no
Brasil fora da data de validade
causou grande impacto em vá-
rios municípios. De acordo com
o levantamento, baseado em
registros oficiais divulgados pelo
Ministério da Saúde, até 19 de
junho, 1.532 cidades utilizaram
as doses vencidas.

Ainda de acordo com esses
registros, Barueri chegou a apli-
car 15 doses dos lotes indica-
dos como fora da data de vali-
dade em cinco Unidades Bási-
cas de Saúde (UBS).

A Secretaria de Saúde, no
entanto, contesta essa informa-

ção. A Coordenadoria de Vigi-
lância em Saúde de Barueri, res-
ponsável por todos os imunobi-
ológicos que chegam à cidade,
garante que nenhuma vacina
fora da validade foi enviada a
qualquer polo de vacinação. O
Setor de Imunização realiza
uma conferência bastante crite-
riosa antes de enviar qualquer
dose às unidades de saúde.

A velocidade com que a va-
cinação vem sendo feita na ci-
dade também aponta discrepân-
cia. De acordo com a Vigilância
em Saúde, não daria tempo de
as doses vencerem, já que são
imediatamente usadas tão logo
chegam na cidade, acabando
rapidamente.

Os especialistas da Saúde

municipal acreditam que houve
alguma divergência no sistema
de dados do Ministério da Saú-
de, como erro de digitação ou
até mesmo divulgação tardia de
dados de algumas imunizações.

A Secretaria de Saúde de
Barueri divulgou as datas de re-
cebimento de todas as remes-
sas de AstraZeneca no municí-
pio, bem como as datas de apli-
cação. Confira abaixo:

- 1º lote: recebido em 26 /
01 e aplicado até 06/02 com
vencimento em 14/04;

- 2º lote: recebido em 26/02
e aplicado até 05/03 com ven-
cimento em 22/06;

- 3º lote: recebido em 10/4 e
aplicado até 15/04 com venci-
mento em 07/09.

Prefeitura de Carapicuíba
não aplicou vacinas vencidas

nando o referido lote
(4120Z005), como sendo apli-
cado após a data de validade,
o que de fato não aconteceu.
Assim que teve conhecimento
da reportagem da Folha de S.

Paulo, a Secretaria de Saúde
apurou o ocorrido e constatou
que não houve aplicação de va-
cinas após a data de vencimen-
to, pois as doses foram aplica-
das em março.

Segue comunicado enviado
através da SECOM - Secreta-
ria de Comunicação Social da
Prefeitura  de Santana de Par-
naíba para nossa redação:

Com relação a informação
da aplicação de doses vencidas
da vacina Astrazeneca, publica-
da pelo Jornal Folha de São
Paulo, no dia 02/07/21, no seu
site, informamos que em San-
tana de Parnaíba NÃO HOU-
VERAM APLICAÇÕES  DE
VACINAS VENCIDAS.

Prefeitura de Santana de
Parnaíba informa que
NÃO HOUVERAM APLICAÇÕES
DE VACINAS VENCIDAS

Ressaltamos ainda que a va-
cinação em nosso município,
bem como todas as ações da
administração municipal,
acontecem com total lisura,
transparência e responsabili-
dade e que as pessoas imu-
nizadas em nosso município
podem ficar totalmente tran-
quilas com relação aos pro-
tocolos utilizados na cidade que
seguem os mais rígidos proce-
dimentos sanitários para garan-
tir a saúde dos munícipes e a
qualidade das vacinas.

Prefeituras de Barueri, Santana de Parnaíba e Carapicuíba negam aplicação
de vacina fora do prazo e divulgam notas rebatendo o levantamento

Um levantamento baseado no
cruzamento de dados oficiais do
governo federal aponta que ao
menos 26 mil pessoas podem ter
recebido doses vencidas da vaci-
na AstraZeneca contra a Covid-19.
O trabalho dos pesquisadores Sa-
bine Righetti, da Unicamp, e Es-
têvão Gamba, da Unifesp, foi pu-
blicado na sexta-feira (2) pelo
jornal "Folha de S. Paulo".

Prefeituras citadas negam o
problema e atribuem o achado do
levantamento a falhas na inclusão
de dados no Sistema Único de
Saúde (SUS), que recebeu anota-
ções com atraso de até dois me-
ses. Ao menos uma cidade (Ala-
goa Grande - PB) admitiu ter apli-
cado 72 doses vencidas.

O Gabinete Integrado de
Acompanhamento da Epidemia
Covid-19 (Giac), da Procuradoria
da República, pediu na sexta-fei-
ra (2) ao Ministério da Saúde e à

Levantamento aponta problema com 8 lotes. PGR pediu informações ao Ministério da Saúde e à Anvisa.

Anvisa informações sobre even-
tual aplicação de doses de vacina
da AstraZeneca fora do prazo de
validade. A PGR deu cinco dias
para os órgãos responderem.

Em nota conjunta, o Conselho
Nacional de Secretários de Saú-
de (Conass) e o Conselho Nacio-
nal de Secretários Municipais de
Saúde (Conasems) dizem que to-
dos os casos serão investigados e
"não está descartado erro do Sis-
tema de Informação do Programa
Nacional de Imunizações, que des-
de o início da Campanha de Vaci-
nação apresenta instabilidade no
registro dos dados".

O Ministério da Saúde infor-
mou que todas as doses são envi-
adas dentro do prazo e que, caso
aplicações fora do período ocor-
ram, é preciso passar por uma
nova aplicação "respeitando um
intervalo de 28 dias entre as do-
ses".

VACINAS VENCIDAS FORAM APLICADAS?
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Garantir mobilidade e de-
senvolvimento para região: esse
é o objetivo da obra que deve
ampliar as marginais da rodo-
via Castello Branco no trecho
entre Alphaville e Aldeia da Ser-
ra. O anúncio de que a obra
deve sair do papel em breve foi
feito pelo prefeito de Barueri,
Rubens Furlan (PSDB), no co-
meço da tarde de terça-feira
(29), no Palácio dos Bandeiran-
tes, sede do governo do estado
de São Paulo.

Ao lado do vice-governador,
Rodrigo Garcia, e da deputada
federal, Bruna Furlan, ambos do
PSDB, Furlan anunciou que a
visita ao Palácio visava acertar
os últimos detalhes para que a
obra seja iniciada. "Viemos dis-
cutir os últimos detalhes para
acertar as obras das marginais
da Castello Branco que é de
extrema importância para o de-
senvolvimento de toda a nossa
região oeste da Grande São Pau-
lo. O vice-governador tem fei-
to um trabalho extraordinário
para conseguir com que tudo
isso fosse viabilizado. Essa obra
começa em Alphaville com toda
a reformulação do sistema viá-
rio e vai até Aldeia da Serra.
Tenha certeza que toda a nossa

Rubens Furlan anuncia
obras de extensão das
marginais da Castello Branco

No Palácio dos Bandeirantes, ao lado do vice-governador, Rodrigo Garcia, e da deputada Federal Bruna
Furlan, o prefeito de Barueri Rubens Furlan garantiu os últimos detalhes da obra

região oeste vai reconhecer o
trabalho que você [Rodrigo Gar-
cia] desenvolveu todos esses
meses para a região", destacou
Furlan.

A deputada federal, Bruna
Furlan, também agradeceu a
obra e o empenho do vice-go-
vernador. "Agradecemos o em-
penho do nosso vice-governa-
dor para que essa obra fosse
viabilizada. Ela vai contribuir
muito para o desenvolvimento
da nossa região", disse a parla-
mentar.

Já o vice-governador, Rodri-
go Garcia, revelou que em bre-
ve o governador do estado de
São Paulo,  João Doria
(PSDB) deve oficializar o ini-
cio das obras. "A marginal da
Castello Branco vai ser fun-
damental para que Barueri e
toda a região continue se desen-
volvendo. Acertamos os últimos
detalhes hoje, e em breve, o
governador João Doria vai con-
vidar o prefeito Rubens Furlan,
a deputada Bruna Furlan e ou-
tros atores da região para anun-
ciar oficialmente que a exten-
são da marginal da Castello
Branco se tornará realidade",
finalizou.

Os moradores do Bairro
Califórnia terão mais uma op-
ção para irem da Vila Ceres e
região ao Centro de Barueri. O
benefício se dará por conta da
implantação de uma nova ave-
nida ligando a rua Galeão com
Estrada Dr. Cicero Borges de
Morais.

O anúncio foi feito pelo pre-
feito Rubens Furlan e o vice-
prefeito Beto Piteri, que tam-
bém é secretário de Obras, nesta
semana (segunda quinzena de
junho) em suas redes sociais. O
início e o término dos serviços
serão definidos após o encerra-
mento do processo de licitação.

Com a obra, o motorista terá
uma nova alternativa para faci-
litar o acesso ao bairro. O novo
trajeto reduzirá o tempo de via-
gem sem que o motorista preci-
se fazer o atual caminho, que é
o de entrar ou sair pela Estrada
dos Romeiros, avenidas Capi-
tão Francisco Cezar e Louren-
ço Zácaro; ruas Santo Antônio
de Pádua, Maria Eliza e Maria
Lucia. “Fizemos o projeto da

Nova avenida facilitará acesso ao Califórnia
avenida que terá um quilôme-
tro (de extensão). Ela sai da Cí-
cero Borges (Estrada dos Altos)
e vai até a Rua Galeão (Vila
Ceres), com saída para o Cen-
tro de Barueri, Castelo Branco
e outros lugares”, explicou o
prefeito de Barueri.

O projeto, segundo Beto Pi-
teri, irá modernizar o trânsito do
Bairro do Califórnia. “Vai abrir
o sistema viário. É uma bela
avenida, de 14 metros, duas pis-
tas de sete metros e dois me-
tros de calçada de cada lado”,
finalizou o secretário.

Estrada dos Altos
Conhecida como Estrada

dos Altos, em razão do bairro,
a Estrada Dr. Cícero Borges de
Morais teve a maioria do seu
trecho duplicado há 11 anos, no
quarto mandato do prefeito Ru-
bens Furlan. O investimento no
complexo viário voltou a ser re-
alizado nas gestões atuais. Com
isso, a via passou a facilitar o
acesso aos novos empreendi-
mentos municipais e particula-

res da região, além de dar, prin-
cipalmente, melhor fluidez ao
tráfego de veículos leves e pe-
sados.

O anúncio foi feito pelo prefeito
Rubens Furlan e o vice-prefeito

Beto Piteri
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No Dia da BCG, HMB reforça
a importância do estudo dessa
vacina contra a Covid-19

Na quinta-feira (1/7) foi ce-
lebrado o Dia da Vacina BCG,
que protege contra a tuberculo-
se, uma doença contagiosa que
afeta pulmões, ossos, rins e
meninges (membranas que re-
vestem o sistema nervoso).
Além disso, o Ministério da Ci-
ência, Tecnologia e Inovações
(MCTI) está realizando um es-
tudo para avaliar se essa vacina
previne também a infecção do
novo coronavírus ou se impede
o desenvolvimento das formas
graves da Covid-19, já que
países que não tiveram a
BCG no calendário vacinal
apresentaram maior taxa de le-
talidade pela Covid-19 em com-
paração com países que man-
têm o uso da vacina.

E o Hospital Municipal de
Barueri Dr. Francisco Moran
(HMB) é um dos polos de aten-
dimento para o estudo, que tem
como foco os profissionais que
atuam em unidades de saúde,
devido a maior possibilidade de
contato com o novo coronaví-
rus. Portanto, o projeto, que
será finalizado em 31/7, en-
globa médicos, enfermeiros,
funcionários administrativos,
de segurança, hotelaria, manu-
tenção, cozinha e outros seto-
res de qualquer unidade de saú-
de da região.

A vacina BCG é ofertada
pelo Sistema Único de Saúde

(SUS) e deve ser aplicada até
os quatro anos de idade. “Como
a BCG faz parte do calendário
vacinal, praticamente toda a
população já recebeu essa va-
cina. E muitas pessoas têm dú-
vida se podem tomar a vacina
novamente. Então, é importan-
te destacar que não há qualquer
problema em receber a vacina
mais uma vez”, esclarece De-
nilda Ferreira, enfermeira de
pesquisa do HMB.

Para participar, o voluntário
não pode ter tido Covid-19 e em
relação à imunização, precisa
ter tomado as duas doses das
vacinas, aprovadas pela Agên-
cia Nacional de Vigilância Sani-
tária (ANVISA), contra a Co-
vid-19 ou nenhuma dose até o
dia da aplicação da BCG.

O interessado pode con-
tatar a equipe do hospital por
meio do WhatsApp (11)
99525-3434 para agendar a
coleta de exames de sangue
e PCR, que diagnosticam a
Covid-19, ou ir diretamente
no setor de pesquisa, locali-
zado no 1º andar do Centro
de Hemodiálise, entre 8h e
22h, de segunda a sexta-feira.
Vale destacar que o HMB pos-
sui estacionamento gratuito,
com mais de 370 vagas para
carros, que pode ser utilizado
pelo voluntário durante o perí-
odo dos exames.

Profissionais de qualquer unidade de
saúde podem participar do projeto

Após avaliação clínica e re-
sultado dos exames, o voluntá-
rio terá que assinar um Termo
de Consentimento e recebe-
rá a vacina BCG ou place-
bo. O participante será assis-
tido pela equipe de pesquisa
do HMB e será contatado cons-
tantemente durante o desenvol-
vimento do estudo.

Ilana da Silva, auxiliar admi-
nistrativo do agendamento in-
terno, resolveu participar do
estudo devido ao avanço da
pandemia. “A Covid-19 é
uma doença nova e eu acho
que precisa mesmo ser estu-
dada. E se eu posso contribuir,
por que não colaborar? Pensei
em participar justamente para

ajudar o próximo”, explica.

“O que mais me atraiu no
projeto foi a possibilidade de a
BCG potencializar a vacina con-
tra a Covid-19. Acredito que as
duas vacinas juntas podem re-
presentar um avanço nos estu-
dos. Se os números de casos
diminuírem, toda a população
é beneficiada”, comenta Willi-
am Tagliatti, assistente do Ser-
viço de Atendimento ao Usuá-
rio (SAU). A coordenadora do
SAU, Monique Cardoso, tam-
bém contribuiu com a pesqui-
sa. “Eu penso que esse estudo
é muito importante porque nós,
que estamos na linha de frente,
podemos cooperar com outros
profissionais. Essa ação pode
ajudar e fazer bem para muitas
pessoas”, informa.

Vale destacar que a BCG é
uma vacina amplamente utiliza-
da pelo Sistema Único de Saú-
de (SUS) e que os efeitos cola-
terais são mínimos, como dor
de cabeça e ardência no local
da aplicação. Porém, diante de
qualquer reação adversa, o vo-
luntário poderá acionar a equi-
pe de pesquisa, pois a partici-
pação do estudo concede aces-
so direto ao Pronto-Atendimen-
to do HMB no período de um
ano, já que qualquer mudança
no estado de saúde deverá ser
avaliada pela equipe médica da
unidade.

EMPREGO

Casa do Trabalhador dá dicas para
conseguir emprego em tempos de crise

Em tempos de crise econô-
mica e alto desemprego, conse-
guir uma recolocação no mer-
cado de trabalho exige esforço
redobrado para quem disputa as
concorridas vagas de emprego.
A Casa do Trabalhador de Ba-
rueri, ligada à Secretaria de In-
dústria, Comércio e Trabalho
(Sict), recomenda aos candida-
tos alguns cuidados importantes
na apresentação aos recrutado-
res, a começar pela elaboração
do currículo vitae (CV).

“O currículo precisa ter logo
no início as informações pesso-
ais completas e atualizadas,
principalmente com telefone
para contato, endereço residen-
cial, com CEP (Código de En-
dereçamento Postal), e endere-
ço eletrônico (e-mail)”, afirma
a supervisora do setor de Cap-

tação de Vagas da Casa do Tra-
balhador, Luciane Lopes da Silva.

As chances de o currículo
ser selecionado aumentam
quando há informações comple-
tas e claras. Luciane enumera
os principais tópicos que preci-
sam constar no CV:

Dados pessoais: nome, en-
dereço, telefone para contato,
idade e e-mail;

Objetivo profissional (indi-
car o cargo que tem interesse
em ocupar a partir da vaga
anunciada);

Resumo das três últimas ex-
periências profissionais, come-
çando pela mais recente, com
data de entrada e de saída,
nome do cargo, empresa, bre-
ve descrição da função e prin-
cipais resultados obtidos;

Formação escolar. Exem-

plos: ensino médio, graduação
universitária  etc. Sempre infor-
me a data de início e de término de
cada curso e o nome da escola;

Informações complementa-
res: cursos profissionalizantes
ou de especialização, se possui
certificações técnicas, ou se par-
ticipou de palestras ou
workshops, ou se ainda possui
conhecimentos em informática

entre outros.
Os candidatos podem abrir

um cadastro na Casa do Traba-
lhador e por meio dele partici-
par dos processos seletivos,
acompanhando as vagas dispo-
nibilizadas pela plataforma digi-
tal do governo federal Emprega
Brasil. O Ganha Tempo também
fornece informações aos candida-
tos em busca de emprego.

Postura adequada
Quando o candidato for

chamado para a entrevista de
emprego, uma das etapas fun-
damentais do processo de se-
leção, é importante ficar aten-
to à apresentação pessoal,
como ir vestido com roupas
formais (nada de bermuda,
chinelo e camisetas sem man-
gas).

Procure também obter al-
gumas informações básicas
sobre a empresa que está ofe-
recendo a vaga, como o ramo
de atividade, por exemplo.
Além disso, na hora da entre-
vista, capriche na sua histó-
ria, reforçando sua experiên-
cia e seus pontos positivos
como profissional.
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Chama!

Barueri participa da Campanha
Corrente do Bem 2021

SOLIDARIEDADE

No ano passado, a Campanha Corrente
do Bem em Barueri rendeu R$ 55.117,52.
Somados os anos 2017, 2018, 2019 e 2020,
o município repassou R$ 312.918,88 para a
AACD.

Um vírus pode até fechar
algumas portas, mas a solidari-
edade abre todas. Como nos
anos anteriores, Barueri parti-
cipará da Campanha Corrente
do Bem em prol da AACD.

Com 71 anos de existência,
a instituição precisa de apoio. A
presidente do Fundo Social de
Solidariedade de Barueri, Sônia
Furlan, que é madrinha e lidera
a Campanha Corrente do Bem
esclarece que “nos anos anteri-
ores, os cofrinhos eram dei-
xados nas escolas para in-
centivar as crianças a prati-
carem a solidariedade doan-
do suas moedinhas. Este ano,
por conta da pandemia e de to-
das as dificuldades, nós tivemos
que estudar um outro formato,
mas jamais pensamos em de-
sistir de ajudar esta instituição
que é tão importante para as
crianças, não só de Barueri,
mas de nosso país”.

Christofer Muller, geren-
te de Relações Institucionais
da AACD, conta sobre a im-
portância da continuidade do
projeto. “A Corrente do Bem
sempre nos ajudou a arreca-
dar recursos para que pudés-
semos manter nossos atendi-
mentos. Durante esse perío-
do de pandemia, é muito im-
portante que continuemos a fa-
zer a campanha, pois nossos
atendimentos não podem pa-
rar”, diz.

A exemplo do ano passado,
a Campanha não terá um even-
to de lançamento e o formato
será diferente por conta da
pandemia do novo coronaví-
rus. Os cofres, inicialmente,
não serão distribuídos nas es-
colas, mas haverá uma diversi-
dade de ações que serão reali-
zadas pelo poder público e ini-
ciativa privada.

FAÇA PARTE
Quem desejar um cofre para colaborar com a Campanha ou quiser saber

como ajudar pode procurar a sede da Secretaria de Assistência e Desenvolvi-
mento Social de Barueri (Sads). O telefone para informações é o (11)
4199.2800, ramal 170. Eles serão recolhidos até o dia 18 de agosto, quando o
dinheiro será depositado na conta da AACD, instituição que trabalha para que
as pessoas com deficiência física atinjam seu máximo potencial, contribuindo
para uma sociedade que acolhe melhor a diversidade

 A presidente do Fundo Social de
Solidariedade de Barueri, Sônia

Furlan, que é madrinha e lidera a
Campanha Corrente do Bem
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SOLIDARIEDADE

Faixas com mensagens alu-
sivas ao tema “Motociclista
Consciente Evita Acidentes”
chamam à atenção nas princi-
pais vias de Barueri.  A veicula-
ção faz parte da Campanha de
Educação para o Trânsito de
Julho de 2021 com o objeti-
vo de reforçar a adoção de
condutas mais seguras no
trânsito e a importância de res-
peitar as regras para condução
de motocicletas.

A campanha está de acordo
com a Resolução nº 806/2020
do Contran (Conselho Nacional
de Trânsito) e traz como foco o
engajamento de Barueri em pro-
mover a redução de sinistros e
óbitos no trânsito conduzida
pela Secretaria de Segurança e
Mobilidade Urbana (SSMU)
por meio do Demutran (Depar-
tamento Municipal de Trânsito).

Em Barueri, a campanha
visa enfatizar os cuidados espe-
ciais aos motociclistas profissi-
onais (mototaxistas e motofre-

Campanha educativa orienta
motociclistas a evitar acidentes
tistas), como: não utilizar celu-
lar ao pilotar, usar faróis li-
gados durante o dia, manter-
se visível para os motoristas,
respeitar os limites de velo-
cidade, fazer revisão mecâ-
nica regular das motos, usar
equipamentos adequados de
segurança (vestuário e capa-
cete), não realizar ultrapas-
sagem nas curvas, cuidados
nos cruzamentos,  com os
pontos cegos, piso molha-
do e frenagem, redobrar aten-
ção com o retrovisor, evitar
canto de lombadas e mano-
bras fechadas.

De acordo com o relatório
realizado no mês de maio deste
ano, pelo Núcleo de Estatística
do Demutran, 46% dos sinistros
registrados em Barueri são com
motocicletas, totalizando 51 aci-
dentes. O percentual é maior do
que entre automóvel (36%),
caminhão (10%), pedestres (5),
bicicleta (2%) e ônibus (1%).

Áreas de espera
Neste ano foram criadas nas principais vias da cidade as chamadas “áreas de espera” para

motocicletas. A sinalização de solo permite que as motos fiquem na frente dos demais veícu-
los em uma espécie de bolsão. Essa área é delimitada por duas linhas de retenção próxima a
semáforos.

A equipe que atua na UBS
Amaro José de Souza, do Jar-
dim Mutinga, se engajou com
muita vontade na Campanha do
Agasalho 2021 promovida pelo
Fundo Social de Solidariedade
de Barueri. Trata-se de uma
ação conjunta da Secretaria de
Saúde com todas as suas uni-
dades. O resultado foi a com-
pra de 30 cobertores novos,
além da doação de outras peças
para venda no bazar.

“Optamos pelos cobertores
por serem úteis para mais de
uma pessoa e de não haver o
problema de não servir”, lem-
bra Fernanda Gomes de Abreu,
gestora da Unidade.

Foi organizada uma vaqui-
nha entre os 80 funcionários da
UBS, que rendeu um montante
de R$ 600,00. Através de uma
pesquisa feita pela assistente
social Eliana Von Ah de Souza
e por seu filho, que faz um tra-
balho semelhante no condomí-
nio em que mora, encontraram
uma fábrica em Sorocaba que

UBS do Jardim Mutinga
doa 30 cobertores novos
à Campanha do Agasalho
vende cobertores de casal por
preços bem atraentes.

A ação da equipe envolveu
também a decoração e disposi-
ção de uma caixa coletora no
saguão da unidade. Nela, mo-
radores da região, servidores e
usuários da UBS também de-
positaram contribuições (cober-
tores, edredons e agasalhos
adultos e infantis).

Todas as peças foram doa-
das à Sads (Secretaria de Assis-
tência e Desenvolvimento So-
cial), que mandou retirar na pró-
pria UBS. Os 30 cobertores e
demais contribuições vão aju-
dar a aquecer famílias vulnerá-
veis de Barueri.

Trata-se de uma
ação conjunta da

Secretaria de
Saúde com todas
as suas unidades.
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Prefeito Marcos Tonho realiza vistoria
em diversos pontos da cidade e avança
no recapeamento de diversas ruas

Foto: Fabiano Martins

Esse ano a Prefeitura já
recapeou mais de 20km
de ruas

Os bairros Parque Santana
I, Rancho Alegre e Jardim Isau-
ra foram contemplados na últi-
ma semana com o projeto As-
falto Novo que está recapean-
do 13 quilômetros de ruas, ave-
nidas e travessas.

O projeto teve início este
ano com a recuperação, revita-
lização e recapeamento de 2
quilômetros da malha viária da
região central da cidade que
contemplou o Centro Histórico
e Terminal Rodoviário e 5 qui-
lômetros da Estrada Ecoturísti-
ca do Suru.

No bairro Parque Santana I
foram recapeados 2.830 metros
das seguintes ruas: Aquário,
Capricórnio, Áries, Peixes,
Touro, Gêmeos, Câncer, Leão,
Libra e Virgem totalizando
19.810m² de pavimentação; no
bairro Jardim Isaura foram re-
capeados 6.685 metros das se-
guintes ruas: Verona, Veneza,
Travessa Veneza, Marselha,
Florença, Constantinopla, Mo-
acir Fernandes, Turin, Maria
Fernanda, Marilene Teixeira
Costa, Milão e Roma totalizan-
do 48.055 m² de pavimentação;
no bairro Rancho Alegre se-
rão recapeados 3.280 metros
das ruas: Texas, Colorado,

Mississipi, Chicago, Dalas,
Miami,  Califórnia,  Nova
York, Detroit, Alabama, Den-
ver e Nova Travessa Califór-
nia totalizando 22.960m² de
pavimentação.

Somente este ano já foram
recapeados 20 quilômetros de
vias com o projeto Asfalto Novo
e em breve os trabalhos serão
iniciados nos bairros Alphaville
e Tamboré.

ATUAÇÃO DO VEREADOR!

Simplicidade, humildade e trabalho, diz o vereador!

Na última sessão da Câmara Municipal de Santana de Parnaí-
ba realizada no dia (29/06), o Vereador Vieirinha (PSDB) assinou
em conjunto com alguns vereadores a solicitação ao Prefeito, Mar-
cos Tonho (PSDB), que além da forte atuação na aplicação da
vacinação em alguns pontos da cidade, que estenda também a
vacinação dos munícipes em todas as UBSs da cidade.

Na mesma sessão o atuante vereador solicitou a retirada de
entulhos das calçadas reparada em toda extensão da Estrada Mu-
nicipal Bela Vista, entre o novo viaduto e o residencial Alpha Onze.

“Juntamente com o prefeito Marcos Tonho, estamos realizan-
do um mandato atuante em favor da comunidade parnaibana
com simplicidade, humildade e trabalho”, concluiu o vereador
Vieirinha.

Vereador Vieirinha elogia

a atuação do Prefeito

Marcos Tonho no combate

ao coronavírus e solicita

vacinação da Covid-19

também nas UBSs

de Santana de Parnaíba!
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O prefeito Marcos Tonho
lançou na última semana, a Pe-
dra Fundamental da construção
do Parque Tecnológico Santa-
na de Parnaíba Alphaville no
bairro de Alphaville/Tamboré
que contará com um espaço
para que empresas, universida-
des e institutos instalarem labo-
ratórios de pesquisa para desen-
volverem novos produtos ou
serviços.

O Parque vai disseminar a
cultura da inovação e empreen-
dedorismo para o desenvolvi-
mento de Santana de Parnaíba
e região por meio da articula-
ção entre o poder público, ins-
tituições de ensino superior e o
setor empresarial/industrial,
acelerando a transformação do
conhecimento.

O prédio de 2 andares con-
tará com 2.000m² de área cons-
truída em uma área de 5.000m²,
será organizado em espaços
para incubação de empresas
inovadoras com 22 salas, 3 au-
ditórios , 4 salas de treinamen-
to e reunião, centro de desen-
volvimento em manufatura
avançada, laboratório multiuso,
sala de coworking, laboratório

Prefeito Marcos Tonho lança Pedra
Fundamental do Parque Tecnológico
Santana de Parnaíba Alphaville
Santana de Parnaíba é o número 1 do Brasil em Inovação e Desenvolvimento
Econômico pelo Ranking de Competitividade dos MunicípiosINOVAÇÃO
de simulação e sistemas críticos,
estrutura ideal para pesquisa,
desenvolvimento e inovação,
projetos com as instituições de
ensino superior e área estratégica
para futuros projetos.

Santana de Parnaíba é a ci-
dade número 1 do Brasil em
Inovação e Dinamismo Econô-
mico de acordo com pesquisa
realizada pelo CLP (Centro de
Liderança Pública) e publicada
através do Ranking de Compe-
titividade dos Municípios den-
tre as cidades com população
entre 100 mil e 149.999 habi-
tantes. O Inova Parnaíba, pro-
jeto de fomento ao empreende-
dorismo, capacitação do capi-
tal humano para a tecnologia e
acelerador de novas empresas,
já inaugurou a Startup no bair-
ro do Parque Santana que será
um celeiro de projetos nas áre-
as de ciência, inovação e tec-
nologia. E as inscrições estão
abertas através do Whatsapp
(11) 2424-2782 ou pelo e-mail
semedes.startup@santanadeparnaiba.sp.gov.br
e todos os projetos poderão ser
aprimorados futuramente no
Parque Tecnológico Santana de
Parnaíba Alphaville.

Fotos: Fabiano Martins

A área contará com 5.000m², com 2.000m² de área construída
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ODONTOLOGIA

Santana de Parnaíba é uma
cidade que investe em diversas
áreas, e entre diversos serviços
para melhorar a qualidade de
vida dos munícipes, estão os
atendimentos odontológicos.

Além dos atendimentos para
as necessidades básicas, também
conta com o serviço de urgên-
cia odontológica nas 12 unida-
des de saúde espalhadas em di-
versos bairros que possuem den-
tistas, e aos finais de semana os
parnaibanos podem contar com
esse atendimento das 7h às 19h,
no hospital Santa Ana.

Vale ressaltar que urgência
odontológica é qualquer proble-
ma dentário que precise ser re-
solvido imediatamente, poden-
do ser uma dor, um sangramen-
to (hemorragia), um processo
infeccioso ou inflamatório: abs-
cessos, edemas ou traumas. E
só no último ano foram realiza-

Prefeitura de Santana de
Parnaíba investe em saúde
bucal no município

Foto: Fabiano Martins

••• COMBATE À COVID-19

Atendimento preventivo
 nos colégios

Um destaque importante
também se deve às ações reali-
zadas nesse setor, por meio do
Programa Saúde na Escola,
uma parceria entre as Secreta-
ria de Educação e Saúde, que
tem como objetivo prover às
crianças e jovens, matriculados
na rede municipal de ensino, há-
bitos saudáveis de higiene bu-
cal, com orientação quanto a es-
covação, aplicação tópica de
flúor, além de entrega de insu-
mos odontológicos como: cre-
me dental e escovas.

 Mesmo com a pandemia
da Covid-19 estão sendo de-
senvolvidas atividades e en-
contros online para auxiliar os
alunos da cidade.

Centro de Especialidades
odontológicas

 Para ampliar ainda mais
os atendimentos na área de
saúde bucal, em breve San-
tana de Parnaíba irá contar
com o novo Centro de Es-
pecialidades Odontológicas,
que ficará localizado no 1º
andar do Complexo da Saú-
de, na Rua Prof. Edgar de
Moraes, 868 - Jardim Fre-
diani.

Atualmente o municí-
pio possui 60 cirurgiões
dentistas atuando na rede
municipal e já foi aberto
processo para a contrata-
ção de novos profissio-
nais.

dos  5305 atendimentos de ur-
gência.

Para ampliar a vacinação na
cidade de Santana de Parnaíba
e facilitar a vida dos moradores
que precisam tomar a vacina
contra a Covid-19, desde segun-
da-feira, 28/06, a população
parnaibana conta com novos
pontos de vacinação.

Todas as pessoas que es-
tiverem na faixa etária e/ou
grupos indicados para se
imunizarem poderão procu-
rar as UBSs e USAs mais
próximas de suas residênci-
as, sem a necessidade de re-
alizarem o agendamento pré-
vio, mas vale ressaltar que a
vacinação só será realizada en-
quanto houver estoques. É im-
portante também acessar o site
(santanadeparnaiba.sp.gov.br)
para verificar quais documen-
tos devem ser levados no dia
da vacinação, já que cada gru-
po tem uma especificação.

O público alvo da cam-
panha ainda poderá ser va-
cinado na FATEC, locali-
zado  na  Fazendinha ,  ou
procurar pelo serviço de
drive-thru que continuará
sendo realizado na Arena
de Eventos, mas para esses
locais é necessário o agenda-
mento no site da prefeitura.

Santana de Parnaíba terá novos pontos
para vacinação contra Covid-19

Foto: Dario Souza
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JORNAL A CIDADE É SEMANAL!
NÃO PRECISA FALAR PRÁ NINGUÉM.

SEMANA QUE VÊM VOCÊ RECEBE OUTRA EDIÇÃO.

Portal de Notícias
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Foi anunciado na data de
ontem, dia 30, que a cidade
de Jandira, junto com outros
municípios, receberá do Go-
verno de São Paulo kits de
equipamentos básicos e es-
senciais ao trabalho da Defesa
Civil, como itens para vistori-
as, ações de socorro, assistên-
cia e restabelecimento de ser-
viços essenciais.

De acordo com o comando
da Defesa Civil de Jandira, que
foi representada no evento pelo
seu subcoordenador Felipe Au-
gusto, foi citado que Jandira
receberá, além da nova viatura
outros equipamentos:

“Virá viatura, auto bomba,
sistema de iluminação, gerador
de energia, motosserra” descre-
veu o subcomandante. Que ain-
da continuou destacando que:,

“Em breve estaremos rece-
bendo esses equipamentos, que
darão um grande upgrade na

Jandira receberá nova viatura e

equipamentos para a Defesa Civil
defesa civil, melhorando a qua-
lidade do Serviço.”

A Defesa Civil presta impor-
tantes serviços para nosso mu-
nicípio sendo responsável por
prevenir e socorrer pessoas
das situações de desastres. O
trabalho de prevenção come-
ça com o mapeamento das
áreas de risco, a localização
e constatação de situações
que possam culminar em de-
sastres ou acidentes, diante
dessas condições ela realiza
ações preventivas para evi-
tar que o desastre aconteça e
se acontecer que ele cause o mí-
nimo de danos às pessoas e ao
meio ambiente. Quando o de-
sastre acontece sem cuidados
prévios, a Defesa Civil age
prontamente socorrendo e mi-
nimizando os efeitos causados
às pessoas e ao meio ambiente
até a completa estabilização da
normalidade.

Em Jandira, esta importante
instituição conta hoje com 14
colaboradores, sendo 10 agen-
tes de campo. Ela está localiza-
da na rua: Itaberaba, 130 – Jar-
dim Velho Sanazar, dentro das

instalações do Portal Ecológico
de Jandira.

Para solicitar os serviços de
urgência e emergência da De-
fesa Civil, os moradores podem
ligar para os números 199 e

4618-4242. As solicitações de
vistorias devem ser feitas no
Protocolo do Prédio Adminis-
trativo da Prefeitura (rua Ma-
noel Alves Garcia, 100 – Vila
São Luiz).

A Prefeitura de Jandira,
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Desenvolvimento
Social (SMDS) iniciou na
quinta-feira, dia 01, uma
ação que pretende mobilizar
e conscientizar a população
sobre a importância de erra-
dicar o trabalho infantil, atra-
vés da divulgação do Progra-
ma de Erradicação do Traba-
lho Infantil – PETI.

O trabalho de divulgação e
conscientização realizado
pelo Secretaria de Desenvol-
vimento Social de Jandira,
teve início no Jardim Nossa
Senhora de Fátima, com a
entrega de materiais impressos
e também uma apresentação
“olho no olho” para cada co-

Prefeitura de Jandira realiza ação
contra o trabalho infantil

merciante do bairro.

De acordo com a SMDS,
esta ação, que conta com a par-
ticipação de diversos agentes
públicos de diferentes secre-
tarias, posteriormente será
ampliada para outros bairros
com o objetivo de atingir toda
a cidade.

O Programa de Erradicação
do Trabalho Infantil (PETI) teve
início, em 1996, como ação do
Governo Federal, com o apoio
da Organização Internacional do
Trabalho (OIT), para combater
o trabalho de crianças em car-
voarias da região de Três Lago-
as (MS). Sua cobertura foi, em
seguida, ampliada para alcançar
progressivamente todo o país

Campanha do Agasalho:
Aqueça o coração de
quem mais precisa!

Na Campanha do Agasalho em Jandira as temperaturas caem
mas a solidariedade aumenta. Você pode fazer a diferença na vida
do próximo, vamos aquecer a nossa gente, que não têm como se
proteger do frio.

Procure o posto de coleta mais próximo e doe agasalhos, co-
bertores e alimentos não perecíveis. "Aquecendo vidas, aqueça
um coração".

num esforço do Estado Brasi-
leiro para implantação de polí-
ticas públicas voltadas ao en-
frentamento do trabalho infan-
til, atendendo as demandas da
sociedade, articuladas pelo Fó-
rum Nacional de Prevenção e
Erradicação do Trabalho Infantil
(FNPETI).
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Receba toda semana GRÁTIS!
NO SEU WHATS E E-MAIL?

Manda um ZAP para: (11) 99800-2000

A Prefeitura de Jandira
abriu consulta pública do Pla-
no Plurianual (PPA) 2022-
2025 à participação social
até o final do mês de Julho.
O processo é ágil e funda-
mental para que os jandirenses
participem do planejamento
que permitirá a construção do
futuro de Jandira.

O Plano Plurianual é uma
lei com validade de 4 anos, que
estabelece metas e prioridades
que nortearão as ações do Po-
der Executivo municipal.

O PPA válido atualmente
em Jandira, está descrito na lei
nº 2.193, de 29 de Novembro
de 2017. Ela “Estabelece o Pla-
no Plurianual do Município
para o período de 2018 a 2021
e define as metas e priorida-
des da administração pública
municipal para o exercício”.

Com a finalidade de propor
diretrizes ao debate da cons-
trução do novo PPA, a Prefei-
tura de Jandira divulgou 74
metas, que pretende atender até
2025, sendo elas:

1) Construção do Hospital
e Maternidade Municipal;

2) Criação do Pronto So-
corro Infantil;

3) Mutirões de exames e
pequenas cirurgias;

4) Mutirões de especialida-
des;

5) Criação da Feira Notur-
na;

6) Reforma de todas as es-
colas do município;

7) Prontuário Digital na
Saúde;

8) Construção de creche no
Jardim Brotinho;

9) Criação do Posto de
Atendimento ao trabalhador;

10) Criação do Programa
Casa Legal;

11) Programa Asfalto
Novo;

12) Realização da manuten-
ção das calçadas;

13) Programa permanente
de capacitação dos servidores;

14) Ampliação do plantio
de árvores nos espaços urba-
nos;

15) Retorno e ampliação da
Frente de Trabalho municipal;

16) Criação do Centro Es-
portivo do Sagrado Coração;

17) Programa de Compen-
sação tributária;

Prefeitura de Jandira abre consulta

pública para PPA 2022 – 2025

18) Construção de um
Centro Educacional no Sagra-
do Coração;

19) Implantação do Centro
de Operações Integradas
(COI);

20) Criação do Centro Mu-
nicipal de Formação;

21) Criação do Poupatem-
po em Jandira;

22) Criação do Programa
de Segurança Alimentar;

23) Criação do Programa
GCM+;

24) Criação de grupos de
teatro;

25) Construção de uma
nova pista de skate;

26) Criação de um progra-
ma de reciclagem nas escolas;

27) Desburocratizar a emis-
são de alvarás construção, ha-
bite-se e Conservação;

28) Construção da sede da
Secretaria de Educação;

29) Internet gratuita nas
praças;

30) Controle assistencial;
31) Implantação da Base da

Guarda Civil Municipal;
32) Retomada de campeo-

natos de diversas modalida-
des;

33) Atualizar o cadastro e
promover regularização fundi-

ária de áreas públicas;
34) Criação de um progra-

ma de assessoria técnica de ha-
bitação de interesse social;

35) Implantação de sistema
online de vagas em creches;

36) Educação ambiental no
parque pedra bonita;

37) Criação do Centro Es-
portivo do Jardim Brotinho;

38) Promove avaliações pe-
riódicas dos estudantes;

39) Biblioteca moderna in-
tegrada a um Centro Cultural;

40) Implantação de um pro-
grama de avaliação e acompa-
nhamento da criança com de-
ficiência;

41) Implantação do Progra-
ma Escola Integrada;

42) Criação de portal edu-
cacional com acesso para pais
e professores;

43) Descentralização das
atividades culturais;

44) Criação do Centro Es-
portivo do Figueirão;

45) Programa para incenti-
var a prática da leitura;

46) Programa Castração
Fila Zero;

47) Criação da banda sin-
fônica municipal;

48) Criação de duas hortas
comunitárias;

49) Canalização do córre-
go da divisa com Itapevi;

50) Revisão do Código tri-
butário Municipal;

51) Ampliação do acesso
ao banco do povo;

52) Fortalecimento do Fun-
do Municipal de Cultura;

53) Criação de um calen-
dário anual de exposição de
obras e premiações aos artis-
tas locais;

54) Criação do Professor
Nota 10: Programa de reco-
nhecimento do professor;

55) Promover melhorias
nos 4 principais canais da ba-
cia do Ribeirão São João;

56) Instituir operações de
recolhimento de entulhos nos
bairros;

57) Criação de um novo
acesso ao bairro Mirante;

58) Estímulo ao Programa
Primeiro Emprego;

59) Remodelação do termi-
nal rodoviário central;

60) Criação de um Centro
de Línguas estrangeiras;

61) Instituir a telemedicina;
62) Atualizar o Plano Mu-

nicipal de Redução de Riscos;
63) Reforma das academi-

as ao ar livre;
64) Restabelecer reuniões

com os Conselhos Comunitá-
rios de Segurança;

65) Disponibilizar uma pis-
cina para reabilitação de paci-
entes;

66) Criação de um progra-
ma para facilitar a aquisição de
materiais de construção;

67) Ampliar oferta de cur-
sos de qualificação profissio-
nal;

68) Investir em programas
de atualização dos profissio-
nais de saúde;

69) Fortalecimento da rede
de proteção para mulheres ví-
timas de violência;

70) Retomar a ROMU;
71) Readequação do Cen-

tro Público de Convivência do
Idoso;

72) Construção da nova
base do SAMU;

73) Ampliação da ilumina-
ção pública de LED;

74) Aquisição da Base mó-
vel para a GCM.

Importante ressaltar que algu-
mas das metas divulgadas já fo-
ram cumpridas, sendo agora a vez
da população falar sobre sua
relação com a cidade, o bairro
em que vive e o acesso aos ser-
viços públicos municipais.

O processo é ágil e fundamental para que os
jandirenses participem do planejamento que
permitirá a construção do futuro de Jandira
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Receba o Jornal A CIDADE (Digital)

A Prefeitura de Jandira,
através da Secretaria de Saúde
do município, aderiu ao Progra-
ma Saúde com Agente, que é
uma iniciativa do Governo Fe-
deral, através do Ministério da
Saúde.

O Programa Saúde com
Agente, destina-se à formação
técnica dos agentes comunitá-
rios de saúde e dos agentes de
combate às endemias, e visa
fomentar estratégias de forma-
ção e práticas pedagógicas ino-
vadoras que promovam a inte-
gração ensino-serviço multipro-
fissional e interdisciplinar e que
compatibilize a formação pro-
fissional dos agentes de saúde
durante o serviço.

A iniciativa é mais uma ação
da Secretaria de Saúde, com a
finalidade de Desenvolvimento
Pessoal dos colaboradores:

“Os Agentes de Saúde são
essenciais na prevenção de do-
enças e consequente promoção
da saúde das pessoas, por isso,
tenho certeza que esta forma-
ção será muito importante no
desenvolvimento profissional
de cada um” destacou o Dire-
tor de Recursos Humanos da
Secretaria de Saúde, André
Longo.

Secretaria de Saúde de Jandira adere
ao Programa Saúde com Agente

Os Agentes
de Saúde são
essenciais na
prevenção
de doenças
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A Prefeitura de Carapicuíba
dá mais um importante passo
para melhorar a segurança pú-
blica da cidade. Na sexta-feira,
2, foram entregues duas novas
viaturas para a Guarda Civil
Municipal. Além disso, foi dada
a posse para o novo comandan-
te, Flavio Fragoso e o novo cor-
regedor, Silas Gonçalves.

Desde 2017 a Prefeitura
vem realizando melhorias na
área da segurança em Carapi-
cuíba. O efetivo já foi amplia-
do, além disso, já haviam sido
entregues cinco novas viaturas,
duas motos, vinte novas pisto-
las, jaquetas, capacetes e luvas.

Vale lembrar também que no
início deste ano a Prefeitura deu
posse a primeira subcomandan-
te da história da cidade, Kátia
Oliveira Santos.

Outro ponto de destaque é
que a aquisição das novas via-
turas só foi realizada por conta
da emenda que a deputada fe-
deral Katia Sastre mandou para
Carapicuíba.

“Vamos continuar investin-
do na segurança para melhor
atender a nossa população. Agra-
decemos a emenda parlamentar da
deputada Katia Sastre”, afirmou
o prefeito Marcos Neves.

A Prefeitura de Carapicuíba
iniciou na sexta-feira (2), a va-
cinação de pessoas com 41 anos
ou mais. Os documentos neces-
sários são: RG, Cartão SUS,
CPF e comprovante de residên-
cia.

Em Carapicuíba também
estão 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
polos. No Ginásio Ayrton Sen-
na são vacinados os idosos que
chegam a pé. Já no Estádio do
Niterói, a vacinação acontece no
sistema drive-thru (dentro do

Prefeitura de Carapicuíba inicia vacinação
de população com mais de 41 anos
carro). Os locais realizam a apli-
cação da 1ª e 2ª dose de segun-
da a sexta-feira, das 8 às 17
horas, aos sábados das 8 às 15
horas.

Os profissionais de educa-
ção devem apresentar RG,
CPF, os dois últimos holerites
e/ou carteira de trabalho com
descrição do cargo e compro-
vante de residência (moradores
ou atuantes em Carapicuíba).

 As pessoas com comorbi-
dades com 18 anos ou mais
também devem apresentar com-
provante da condição de risco
por meio de exames, receitas
(de até 9 meses), relatório mé-
dico ou prescrição médica. Já
as pessoas com deficiência per-
manente (BPC) a partir de 18
anos também devem apresen-
tar o comprovante do recebi-
mento do Benefício de Presta-
ção Continuada da Assistência
Social.

 Os idosos que estão acama-
dos, apresentando dificuldades
ao locomover-se, serão vacina-
dos em casa. Para esse servi-
ço, caso o idoso não seja ca-
dastrado nos programas de saú-
de da Prefeitura, o familiar deve
realizar cadastro na UBS mais
próxima 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.

 Serviço

Vacinação contra covid-19
Pessoas com 41 anos ou mais

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

Endereço: Av. Antônio
Faustino, 98 – Cohab V

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

Prefeitura de Carapicuíba entrega novas viaturas
para a Guarda e empossa novo comandante

“Vamos continuar inves-
tindo na segurança para
melhor atender a nossa

população. Agradecemos a
emenda parlamentar da
deputada Katia Sastre”,

afirmou o prefeito Marcos
Neves.
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Prefeitura de Carapicuíba promove
vacinação e distribuição de cobertores
para pessoas em situação de rua

A Prefeitura de Carapicuíba,
por meio da Secretaria de As-
sistência Social e Cidadania de
Carapicuíba (SASC), realizou a
imunização dos munícipes em
situação de rua acima de 18
anos contra a Covid-19.  A ação
foi realizada no Centro POP,
com a vacina Janssen, na últi-
ma quarta-feira, 30 de junho,
das 8h às 13h. Por ser dose úni-
ca, o imunizante facilita a dinâ-
mica e possibilita a imunização
total dos moradores contra o
coronavírus em um único aten-
dimento. O Centro POP ofere-
ce também atendimento assis-
tencial e psicológico, e no local
é possível realizar a solicitação
de emissão de documentos.

Em conjunto dessa ação, a
Prefeitura também está realizan-
do a entrega de cobertores. Até
agora foram doados 30 cober-
tores, que estão sendo ofereci-
dos em diversos pontos de Ca-
rapicuíba, desde a região cen-
tral atendendo toda extensão do
calçadão, passando pela Av. Rui
Barbosa em frente ao colégio
Toufic, até a Praça da Árvore,
na Cohab 5 e alguns pontos da
Inocêncio Seráfico. As equipes

seguem circulando pela cidade
realizando as entregas nos lo-
cais onde mais houver deman-
da. Ao total serão distribuídos
mais de 400 cobertores à popu-
lação em situação de rua.

Os cobertores ofertados são
da campanha “Inverno Solidá-
rio”, que continua arrecadando
doações no Fundo Social de
Solidariedade de Carapicuíba,
situado na Av. Fernanda, 232,
Centro e em todos os centros
de referência social (CRAS) de
Carapicuíba.

A Prefeitura de Carapicuíba
segue trabalhando para oferecer

o cuidado necessário a quem mais
precisa. Em adição às ações rea-
lizadas, ressaltamos que o Bom
Prato Carapicuíba, localizado na
Av. Miriam, 385, está funcionan-
do normalmente todos os dias,
oferecendo café da manhã das 7h
às 9h, almoço das 10h30 às 14h
e jantar das 17h às 19h.

Ao total serão
distribuídos mais

de 400 cobertores
à população em
situação de rua

Em comemoração ao Dia
Internacional da Pessoa Surdo-
cega, 27 de junho, a Prefeitura
de Carapicuíba, por meio do
Conselho Municipal da Pessoa
com Deficiência (CMPD), equi-
pamento da Secretaria de As-
sistência Social e Cidadania
(SASC), em parceria com o
Grupo de Mães de Pessoas com
Deficiência de Carapicuíba, re-
alizou na terça-feira (29/6), pela
primeira vez no município, uma
ação que busca contribuir com
a conscientização da população
através de relatos pessoais so-
bre Surdocegueira.

Na ocasião, além da roda de
conversa, respeitando os proto-
colos de segurança contra o co-
ronavírus, foi realizada a inicia-
tiva “Bombardeio de Fios”, uma
maneira criativa de envolver os
participantes em um projeto de
arte tátil. Os crochês nas árvo-

Prefeitura de Carapicuíba realiza ação inédita em
comemoração ao Dia Internacional da Pessoa Surdocega

res simbolizam a união das
Pessoas Surdocegas, suas
famílias, o Conselho da Pes-
soa com Deficiência, o Gru-
po de Mães, entre outros.

Para Adriana Florêncio, de
43 anos, moradora do Jardim
Ana Estela, a ação é essencial
para informar e ajudar quem
precisa de serviços adequados
para as pessoas que tem com-
prometida, em diferentes graus,
os sentidos da visão e audição.
“Esse momento é importante,
porque falamos sobre o que está
acontecendo para todas as pes-
soas que precisam e que não
sabem de seus direitos”, finali-
zou, acrescentando sobre a
articulação de diversos ato-
res que trabalham para fo-
mentar melhorias contínuas à
população. “A gente não deve
desistir de nada. Devemos con-
tinuar lutando”, ressaltou. O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência está localizado na Avenida Celeste, número 186 –

Centro – Carapicuíba/SP. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

A melhor divulgação para
o seu produto  ou serviço.
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ASSISTÊNCIA
Em tempos de pandemia, é

extremamente importante não
se esquecer de ajudar quem
mais precisa. Pensando nisso,
a Prefeitura de Carapicuíba, por
meio da Secretaria de Assistên-
cia Social e Cidadania de Cara-
picuíba (SASC), realizou duran-
te o mês de junho, a entrega de
1.250 cestas básicas e 450 co-
bertores em mais de dez comu-
nidades de alta vulnerabilidade
e Centros de Referência Social
(CRAS).

Os alimentos que irão pro-
porcionar segurança alimentar
para mais de 1.200 famílias fo-
ram doações da campanha “Va-
cina Contra a Fome”, Exército,
Fundo Social de Solidariedade
do Estado de São Paulo, em-
presas parceiras e servidores
públicos.  Já os cobertores que
irão esquentar mais de 400 fa-
mílias nesse inverno foram ar-
recadados através da campanha
“Inverno Solidário”, contando
com doações da população de
Carapicuíba e servidores públi-
cos do município.

Eliana de Fatima Dias Da-
mião, 52 anos, moradora da co-

Prefeitura de Carapicuíba promove a
doação de mais de 1.200 cestas básicas
e 450 cobertores em comunidades
munidade Areião relata o impac-
to que a iniciativa fez em sua
vida; “Estou desempregada,
meu marido está fazendo um
‘bico’, necessito da cesta. Vai
fazer a diferença no mês”.

Entre as comunidades que
foram assistidas com a ação da
Prefeitura, estão: Sara, Campo
do Bahia, Dema, Cemitério,
Rochelle, Santa Catarina, Estra-
da do Jacarandá, Chácara Mo-
raes, Quiriri, Segundinha,
Areião. Também foram distri-
buídas cestas no CRAS III.

Edleuza da Silva, 55 anos,
moradora da Comunidade do
Cemitério também contou um
pouco mais sobre sua situação
e da ajuda da ação: “foi uma
ajuda muito boa. Hoje nem café
eu tomei, porque estamos de-
sempregados. Vai ter meu almo-
ço hoje: meu arroz, meu óleo,
meu açúcar”.

Ambas as campanhas im-
pactam diretamente a vida de
pessoas que estão em vulnera-
bilidade social, por isso sua aju-
da é muito mais que bem-vin-
da. Informamos que a campa-
nha “Vacina contra Fome” con-

tinua arrecadando alimentos
não perecíveis nos polos de va-
cinação do Ginásio Ayrton Sen-
na e Estádio do Niterói de se-
gunda a sexta-feira, das 8h às
17h e sábado das 8h às 15h.

Durante o inverno também

seguimos realizando a campa-
nha “Inverno Solidário”, com-
batendo o frio, oferecendo
para população carente noi-
tes mais aquecidas através
das doações de cobertores
novos e usados em bom es-

tado de conservação. As ar-
recadações estão sendo fei-
tas no Fundo Social de Soli-
dariedade de Carapicuíba -
AV. Fernanda, 232, Centro -
e em todos os centros de refe-
rência social (Cras).

CANTOR DESTAQUE / ATITUDE!

Wagninho (Ex-Negritude Júnior)
lança novo álbum para comemorar
os 35 anos de carreira!

Esse álbum vem como um
divisor de águas na vida do
Wagninho em 2005 logo após a
saída do Netinho de Paula, ele
é uns dos fundadores do Negri-
tude Júnior já fez uma álbum
com canções de sua autoria com
parceiros, em destaque colocou
uma música chamada “Atitude”
de sua autoria com Lino Izaguir-
re, com arranjos do Maestro Jo-
bam In Memoriam com seu co-
nhecimento elaborou um arranjo
aonde todos poderiam executar,
desde um músico formado até
o menino da favela.

O que mais surpreendeu foi
a participação de toda a batu-
cada do grupo “Fundo de Quin-
tal “ nessa faixa em especial,
Ubirani (Repique de mão), Bira
Presidente (Pandeiro), Ademir
Batera (bateria) e Sereno (Tan tan),
a base estava formada e o re-
sultado foi fantástico.

Também participaram  des-
te novo álbum os cantores:
Dudu Nobre, Renato da Roci-
nha, Netinho de Paula, Rodri-
guinho, Ana Clara, Salgadinho,
Renatinho (Boka Loka), Jr
(Sampa Crew), Délcio Luiz,
Xandy de Pilares e Anderson
Leonardo (Molejo).

Destacamos também a mú-
sica “Vendaval de Ilusão” uma
obra prima também de autoria
de Wagninho e Nene, com ar-
ranjos e regências de Marcos
Pontes Caixote, com toda sua
experiências claro sobrinho do
nossa grande maestro Jota Mo-
raes, gastou a tinta de caneta e
nos presentiou com lindo arranjo
de metais.
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Ver. Prof. Naldo propõe a criação
do Programa Municipal de Auxílio Gás
em Carapicuíba

O vereador Prof. Naldo
(PT) apresentou uma propos-
ta de criação do “Programa
Municipal de Auxílio Gás” por-
que considera que muitas fa-
mílias de Carapicuíba não se-
rão contempladas pelo recém
anunciado Programa do Go-
verno Estadual e defendeu: “o
Auxílio Gás do Governo Esta-
dual  vai atender somente 3 mil
famílias, ou seja, consideran-
do que cada família tem em
média 4 pessoas serão atendi-

Para o vereador
o programa
estadual irá
auxiliar poucas
famílias, por isto,
solicita uma ação
também
do município

dos 12 mil pessoas”.
Nesse cenário  ficam de fora

do programa 175 mil muníci-
pes, o número é muito alto mas
o município tem que fazer al-
guma ação para colocar mais
pessoas no Auxilio Gás e isso
só será possível com um pro-
grama municipal”.

A indicação de n° 1.137/
2021 do vereador Prof. Naldo
de criação do Programa Auxílio
Gás do Município foi apresen-
tada na 22ª. Sessão Ordinária
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ATUAÇÃO DO VEREADOR

Um dos vereadores mais atuante Eduardo Zezinho (Considerado) é autor de importantes Projetos de
Lei aprovados na Câmara Municipal de Carapicuíba em apenas 6 meses de mandato

Foto: Divulgação / CMC

Zézinho Considerado sem-
pre vêm buscando melhorias
para a cidade, mesmo não sen-
do vereador, não tinha o poder
na mão, com a realização do
seu trabalho, pediu ajuda para
a população de Carapicuíba,
para que fortalecesse seu tra-
balho  para conquistar uma ca-
deira na Câmara.

Isso foi possível, graças a
Deus saímos vitoriosos na  dis-
puta das eleições com 1741 vo-
tos de confiança dado a mim.
Hoje como vereador tenho a
obrigação de representar todos
os moradores da nossa cidade,
quero garantir que cada oração
e voto de confiança e palavras
de conforto que recebi durante
a campanha esteja sempre pre-
sente durante todo o meu man-
dato como gesto de agradeci-
mento e gratidão a todos.

 Quem me conhece sabe do
valor humano e respeito que te-
nho com as pessoas e podem
ter certeza, vocês elegeram um
cidadão com muita vontade de
trabalhar em favor da nossa po-
pulação que merece todo o res-
peito e nestes 6 meses do nos-
so mandato olho para trás e vejo
o caminho que percorri duran-
te este período e posso garan-
tir que foram muitas bata-
lhas, muitos obstáculos, vá-
rias realizações, mais sempre
de cabeça levantada com o pro-
pósito de melhorar a qualidade
de vida para os carapicuibanos.

Na Câmara já apresentei 31

Vereador Eduardo Zézinho (Considerado),
apresenta a retrospectiva da atuação do seu
trabalho durante 6 meses de mandado

Projetos de Lei, 4 aprovados, 2
já sancionados na cidade. 180
indicações e 130 ofícios.

Em seu primeiro mandato o
parlamentar, Zezinho Eduardo
(Considerado), deste que assu-
miu o cargo está com muita gar-
ra e vontade, sempre trabalhan-
do em prol do povo o seu tra-
balho como vereador está sen-
do reconhecido como um dos
parlamentares mais  atuante e
(Considerado)  na cidade de Ca-
rapicuíba.

“Fico feliz em saber que
meu trabalho em conjunto com
o prefeito Marcos Neves está
beneficiando os moradores na
nossa cidade, é muito satisfa-
tório poder dizer isso saber
que não só a cidade de Cara-
picuíba mais o bairro do Aris-
ton realmente hoje tem um ve-
reador que o representa, um ve-
reador (Considerado), que bus-
ca melhorias, que
trabalha, que pensa
sempre no munícipe,
que sonho sempre em
deixar um legado
nesta cidade. Sinto
orgulho enorme e da-
qui pra frente podem
me aguardar, conti-
nuarei nessa intensi-
dade, como sempre
digo: DO POVO
PARA O POVO!”,
enfatizou o verea-
dor Zezinho Eduar-
do (Considerado).

Lei 3.713 de 11 de junho de 2021 -  de autoria do verea-
dor Zezinho Considerado: “Dispõe sobre instituir infra-
ção administrativa a quem causar danos a estruturas
físicas ou símbolos religiosos de tradições africanas,
e da outras providências.

Lei 1961/2021 -  De autoria do vereador Zezinho Consi-
derado:  Programa de Proteação à Saúde Bucal da Pes-
soa com Transtorno do Espectro do Autismo

LEI Nº 3.705, DE 11 DE MAIO DE 2021
De autoria do vereador Zezinho Considerado: "Dispõe
instituir na cidade de Carapicuíba o dia 18 de fevereiro
`Dia em Memória aos Falecidos em Decorrência da
COVID-19`."

Vereador Eduardo Zézinho (Considerado),
presente na entrega de novas viaturas da GCM

O vereador Zézinho Eduardo
(Considerado), esteve presente na sex-
ta-feira, 2, no gabinete do prefeito
Marcos Neves, ao lado de autorida-
des, onde foi entregue duas novas vi-
aturas para a Guarda Civil Municipal
de Carapicuíba. Tendo como Alexan-
dre Rodrigues - Secretário de Segu-
rança Pública e Controle Urbano. Du-
rante a entrega das viaturas foi dada
a posse para o novo comandante, Fla-
vio Fragoso Gomes e o novo corre-
gedor geral da Guarda, Silas Gonçal-
ves Lima.
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A pandemia do coronavírus
impactou a vida de milhares de
cidadãos no mundo. No Brasil
não foi diferente. Muitos per-
deram o emprego, a renda e aca-
baram nas ruas por não terem
sequer condições de pagar o alu-
guel. Atenta a esse declínio eco-
nômico e social, a Prefeitura de
Osasco fez nova parceria com
o hotel Íbis e pelo segundo ano
seguido está acolhendo pessoas
em situação de rua. O atendi-
mento começou semana passa-
da e se estende até o mês de
setembro.

A Secretaria de Assistência
Social (SAS) já encaminhou
para o hotel 16 pessoas. O con-
trato prevê um total de 30 aco-
lhimentos para homens. No lo-
cal eles recebem três refeições
por dia (café da manhã, almoço
e jantar). O encaminhamento é
feito conforme a ocupação do
Centro de Acolhida do Jardim
Rochdale, na zona Norte.

O autônomo J.L, 56 anos, é
um dos 16 acolhidos. Ele tam-
bém sentiu os efeitos da pande-
mia ao perder o emprego em
2020, alguns meses após o iní-
cio do confinamento social. “Es-
tava há 5 meses nessa condi-
ção, porque a empresa em que
eu trabalhava, em Curitiba,
como representante comercial,
não suportou a crise e faliu”.

Antes de ser encaminhado
para o hotel, J. L. estava aco-
lhido no Rochdale. Divorciado
e pai de uma filha de 29 anos,
que mora em Curitiba, ele já
recebeu as duas doses de vaci-
na contra o coronavírus e faz
planos para retomar a vida, pois
arrumou um novo emprego em
uma construtora para atuar
como consultor imobiliário.

“Está sendo um momento

Osasco acolhe em hotel pessoas
em situação de vulnerabilidade

muito duro esse da pandemia.
Não tive mais como pagar alu-
guel e faltava tudo: alimento,
material de higiene. Mas tenho
esperança de que tudo logo vol-
tará ao normal. Sou muito gra-
to a esse suporte que a prefei-
tura está me dando. Nunca pen-
sei que uma cidade faria isso
(acolhimento em hotel). É algo
fabuloso. Mostra respeito com
o ser humano”, avalia.

No ano passado foram aco-
lhidas no Íbis 71 pessoas em
situação de vulnerabilidade,
entre os dias 30/4 e 30/10.
Também foram acolhidas 100
pessoas no Rochdale (homens
e mulheres) e 30 na unidade
Centro.

Operação Inverno
Desde o dia 15 de junho (até

15 de setembro), a SAS realiza
a Operação Inverno, por meio
da qual faz abordagens à noite
nas ruas e encaminha pessoas
que assim o desejar para os três
Centros de Acolhida: dois no
Rochdale (um para homens,
com 60 vagas, e outro para
mulheres, com 50 vagas) e um
no Centro (30 vagas).

A abordagem noturna é fei-
ta sempre que a temperatura for
igual ou inferior a 13 graus.
Também é feita arrecadação e
entrega de roupas nas ruas para
aqueles que não aceitam o aco-
lhimento durante o período da
operação.

O acolhimento nas unidades
é realizado a partir das 16 ho-
ras. Primeiramente entram
aqueles que já possuem vaga
fixa. Em seguida, os que solici-
tam pernoite. A prioridade é
para idosos, pessoas com defi-
ciência ou problema momentâ-
neo de saúde. O atendimento começou semana passada e se estende até o mês de setembro

 O plantão dominical do dri-
ve-thru da  Prefei tura  de
Osasco para pessoas com
45+ sem comorbidades, rea-
lizado no final de semana,
dias 26 e 27/6, foi especial
para os profissionais da Saú-
de e toda a equipe de aten-
dimento e marcado pelas
canções tocadas pelo saxo-
fonista Guimel Simões, que
estava acompanhado do grupo
mexicano “Mariachis São Pau-
lo no Brasil”, que prestou a eles
uma singela homenagem.

O repertório foi composto
pelo ritmo latino e mexicano
com músicas como La Cuca
Racha, La Barca, Vivir Sin Aire,
Jalisco, Cielito Lindo e, teve ain-

Saxofonista faz homenagem aos profissionais
da Saúde em drive-thru

Fotos: Marcelo Deck

da, a clássica americana instru-
mental de Hallelujah (Aleluia).

Simões é trompetista há
29 anos e há 12 se apaixo-
nou também pelo saxofone.
Nascido em Fortaleza, o mú-
sico escolheu Osasco para

morar e trabalhar. Ele reside há
15 anos no Jardim Munhoz Jú-
nior, na zona Norte.

Unindo as duas paixões
(trompete e o sax), ele toca em
cerimônias, eventos corporati-
vos, entre outros, mas também

realiza trabalhos voluntários,
como o que faz no Hospital
Antônio Giglio toda as quartas-
feiras, usando seu talento vo-
luntariamente para alegrar o
ambiente.

“Foram doze anos de muita

luta. Hoje vivo só da músi-
ca. No entanto, nem tudo se
baseia no dinheiro. O mais
importante é poder levar ale-
gria às pessoas, principal-
mente nesse momento difícil
que estamos vivendo. De-
vemos nos apegar a Deus,
à nossa fé, cuidar da nos-
sa saúde e da nossa família
e, assim, uns dos outros”, res-
saltou Simões.

Os profissionais da Saúde
agradeceram o carinho dos mú-
sicos por tornarem o dia deles
mais especial e emocionante.
Tudo foi registrado em fotos,
selfies e vídeos, que posterior-
mente foram mostrados a ami-
gos e familiares.



ANO 13 | Nº 142|SÁBADO, 03 DE JULHO DE 2021 CÂMARA DE OSASCO •Página 25

Pfizer, Janssen, Astrazene-
ca e Coronavac os nomes dos
imunizantes contra o Covid 19
estão na boca do povo e tam-
bém os problemas. Muitas pes-
soas peregrinam entre as unida-
des de saúde em busca daquela
que eles consideram “melhor”.

Para estimular a vacinação
e impedir que as pessoas dei-
xem de ser imunizados devido
à conversas de especialistas de
rua que divulgam que esta ou
aquela marca é melhor, o vere-
ador Josias da Juco (PSD), que
se vacinou na quarta-feira (30),
no Posto de Vacinação  no Ja-
guaribe, aderiu a campanha “Va-
cina Boa é Vacina no Braço”.

“As pessoas precisam com-
preender que o mais importan-
te neste momento é que todos
sejam imunizados, não importa
com qual vacina. Todas tem efi-
cácia comprovada. Se todos se
vacinarem a economia anda, os
empregos voltam e poderemos

Josias da Juco recebe dose da vacina contra o Covid 19
e adere a campanha “Vacina Boa é Vacina no Braço”

respirar sem usar máscara.
Vacina boa é Vacina no Bra-
ço. Vacina boa é a que tem
na Unidade”, comentou o
parlamentar.

Ao ser vacinado, Josias
conta que se emocionou
bastante e percebeu enquan-
to aguardava a sua vez a
ansiedade das pessoas em
receber a dose do imunizan-
te contra o vírus que abalou
o mundo.

“Eu oro para que todos
tenham a oportunidade de
receber essa dose de espe-
rança. Agradeço a Deus por
ter chego a minha vez e es-
pero ver a felicidade da
imunização no rosto de
cada osasquense”, conclui
o vereador Josias da Juco

Vacina boa é Vacina no
Braço. Vacina boa é a que

tem na Unidade”,
comentou o parlamentar.

Pela primeira vez nesta le-
gislatura, vereadores puderam
usar o tempo regimental de 5
minutos para abordar assuntos
relevantes de seus mandatos
durante o Expediente da 16ª
Sessão Ordinária de 2021, rea-
lizada na última terça-feira (29).

Ralfi Silva (Republicanos),
Michel Figueredo (Patriota),
Elsa Oliveira (Podemos), Julia-
na da Ativoz (PSOL), Lúcia da
Saúde (Podemos) e Rogério
Santos (PL) tiveram oportuni-
dade para falar sobre suas últi-
mas propostas, projetos e indi-
cações apresentadas.

A oratória de vereadores
durante o Expediente das ses-
sões ordinárias acabou aconte-
cendo após iniciativa do verea-
dor Josias da Juco (PSD), que
pediu Questão de Ordem para
abordar a falta de tempo nas
últimas sessões para que os ve-
readores inscritos no Expediente
pudessem ir à tribuna.

“Respeitando todos os ve-
readores, respeitando os que fi-
zeram inclusão de moções hoje
— e não é tirar nenhum direito
de vereadores — peço para a

Importância de usar a tribuna
para apresentar projetos é
ressaltada em Sessão Ordinária

Com poucas moções na
última pauta, seis parla-
mentares puderam usar
a palavra para apresen-
tação de suas
proposituras.

gente se atentar, a partir de hoje,
ao Regimento Interno dessa
Casa”, pediu Josias da Juco, 1º
Vice-Presidente da Casa.

Amparado no art. 208 do
Regimento Interno da Câmara
de Osasco, onde se específica
que “apresentada até a fase do

Expediente, a moção será dis-
cutida e votada na sessão sub-
sequente”, Josias pediu a com-
preensão dos colegas para que
as moções apresentadas depois
da leitura da pauta sejam inclu-
sas somente na próxima Sessão
Ordinária, reservando, assim,
tempo para que os oradores ins-
critos possam fazer uso da pa-
lavra no Expediente, melhoran-
do o desenvolvimento dos tra-
balhos do dia.

Josias da Juco também
apontou o art. 192 do Regimen-
to Interno, onde é estabelecido
que nos casos de moções dife-
rentes mas com o mesmo tema,
apenas a primeira a ter dado
entrada é que prevalecerá, ob-
jetivando a praticidade dos tra-
balhos.

“Não é [dizer que] as mo-
ções não sejam importantes.

Vereador Ralfi Silva (Republicanos) Vereadora Ralfi Lúcia da Saúde (Republicanos)  Vereadora Juliana da Ativoz (PSOL)

São importantes, mas acho que
para aprimorarmos os debates
aqui, precisamos tentar reduzir
o número de moções", reforçou
o presidente da Câmara de
Osasco, Ribamar Silva (PSD),
que tem buscado dar mais es-
paço para que os oradores pos-
sam apresentar seus projetos na
fase do Expediente.

Rogério Santos (PL) decla-
rou que a população também
costuma comentar insistente-
mente sobre este assunto, visto
que a discussão das moções
ocupa bastante tempo nas ses-
sões, apesar da importância do
debate e da garantia regimental
do uso das moções. “Nós pre-
cisamos produzir muito mais.
Nossa cidade tem boas condi-
ções, mas também tem neces-
sidades. Precisamos garantir a
produção, seja de projetos de
lei ou de debates de grande im-

Vereador Josias da Juco (PSD)

portância para a cidade”, defi-
niu o parlamentar.

Segundo o presidente Riba-
mar Silva, ajustes no Regimen-
to Interno para aprimorar os tra-
balhos desenvolvidos na Casa
Legislativa estão sendo discuti-
dos nas reuniões da Mesa Dire-
tora, que também tem orienta-
do os parlamentares a diminuí-
rem a quantidade de moções
apresentadas.
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O impacto da pande-
mia do novo coronavírus
nas políticas públicas de
combate ao abuso de dro-
gas e no consumo de
substâncias lícitas e ilíci-
tas deram o tom na Ter-
ceira Conferência do
Conselho Municipal de
Políticas sobre Drogas -
Compod. O evento acon-
teceu nesta sexta-feira
(25/06), de forma remota
por conta da pandemia, e
foi conduzido pelo presi-
dente da entidade, Jonas
Florêncio.

Na abertura dos traba-
lhos, a vereadora Elsa Oli-
veira (Podemos) apresen-
tou estatísticas mostrando
o crescimento do consu-
mo de drogas no país em
2020. Conforme a parla-
mentar, o uso de maconha
cresceu 17%, o de cocaí-
na, 7% e o de ansiolíticos,
12%. No geral, o consu-
mo de drogas como um
todo cresceu 13,2%, per-
to do índice de crescimen-
to mundial, de 13,5%.

Segundo os dados
apresentados na reunião,
a pandemia mudou o per-
fil do consumidor de dro-
gas, especialmente o álco-
ol: o maior crescimento
aconteceu na faixa acima
de 30 anos para os homens
e nos 35 anos para as
mulheres.

Durante seu discurso,
a vereadora do Podemos
falou sobre a tramitação
do Projeto de Lei 69/
2021, que prevê a criação
de um selo de “empresa
amiga do Compod”. A
ideia do projeto, que está
em tramitação nas comis-
sões da Câmara de Osas-
co, é “identificar as em-
presas da cidade que se-
jam apoiadoras da políti-
ca de prevenção e com-
bate ao uso de drogas”.

Lúcia Sdoia, presiden-
te do Conselho Estadual
de Política de Drogas (Co-
ned), falou da especifici-
dade de cada município
para abordar o tema: “Que
cidade queremos para cui-
dar dessas pessoas? A dro-
gadição — continua Sdoia
— é um problema com-
plexo, sem solução única.
Cada cidade precisa bus-
car alternativas próprias,
pois há impactos na saú-
de mental, na segurança
pública e nas políticas so-
ciais. Temos que abordar
as três dimensões do pro-
blema: a pessoa, a droga
e o ambiente social”.

Compod avalia impacto da
pandemia na política de prevenção
ao uso de drogas em Osasco
“Prevenir o uso de

drogas passa por uma sé-
rie de políticas: mais edu-
cação, mais infraestrutu-
ra em saúde, parques, po-
líticas de lazer, ter coisas
boas que possam concor-
rer com as drogas no tem-
po livre dessas pessoas.
Mais espaço lúdicos para
os usuários e suas famíli-
as e isso depende dos as-
pectos de cada cidade”,
acrescentou Lúcia Sdoia.

Eliana Borges, da Co-
ordenadoria Estadual de
Políticas sobre Drogas
(Coed), explicou a impor-
tância da coordenação
entre governo estadual,
municípios e organizações
sociais para lidar com a
questão das drogas. “No
programa 'Recomeço', o
governo estadual articula
as secretarias de Saúde,
Segurança Pública, De-
senvolvimento Social e
Justiça para prevenir o
uso e tratar aqueles que
já são adictos”.

A coordenadora co-
mentou sobre o trabalho
desenvolvido em comuni-
dades terapêuticas, onde
são admitidos somente
maiores de 18 anos, com
condição de saúde men-
tal estável e que manifes-
tem o desejo de serem in-
ternados. “É um serviço
gratuito do governo, pois
muitos municípios firmam
parcerias pagas com enti-
dades que sequer estão
cadastradas em políticas
de tratamento aos usuári-
os de drogas”, revela Eli-
ana Borges.

Silvia Resende, presi-
dente da Associação Pau-
lista de Técnicos Judiciá-
rios (Apatej), comentou
sobre o desenvolvimento
e distribuição de cartilhas
nas escolas sobre o traba-
lho do Compod. “Mais
informação leva a melho-
res decisões em políti-
cas públicas. O Judici-
ário vai apoiar a distri-
buição desse material nas
escolas, com foco no pú-
blico adolescente”, afir-
mou Resende.

 Mônica Veloso, secre-
tária municipal de Políti-
cas para Mulheres e Pro-
moção da Diversidade,
abordou outro aspecto as-
sociado ao aumento do
consumo de drogas: o au-
mento da violência contra
mulheres e crianças na
pandemia. “A centralida-
de das políticas sobre dro-
gas precisa ser nas pesso-

Maria Goretti, Secretaria Executiva, Pr. Jonas Melo -  Presidente do COMPOD - Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas,
vereador Josias da Juco e Mara Martins  Advogada, ao final da conferência apresentando a cartilha do Compod

as. Prevenir é mais impor-
tante que intervir, pois a
droga não afeta apenas o
adicto, mas todo o entor-
no familiar”, disse Veloso.

A vereadora Juliana da
Ativoz (PSOL) seguiu a
linha de Mônica Veloso e
relacionou a pandemia
com o aumento no uso de
drogas. “Abuso de drogas
é sintoma de uma socie-
dade doente e isso au-
mentou na pandemia”.
Para ela, o tratamento dos
adictos em drogas passa
por apoio psicológico e
psiquiátrico. “Precisamos
focar em postos de aten-
dimento de saúde mental”
propôs a vereadora, que
também frisou: “O proble-
ma precisa ser tratado em
suas causas, com recor-
tes de raça e classe”.

Por fim, o vereador
Josias da Juco (PSD),

durante a Terceira Con-
ferência do Conselho
Municipal de Políticas
Sobre Drogas, falou so-
bre alguns assuntos de
suma importância: o tra-
balho do Programa Edu-
cacional de Resistência às
Drogas (Proerd), da Po-
lícia Militar, que sempre
vinha atuando e por con-
ta da pandemia e com o
fechamento das escolas
não pode atuar juntos ás
crianças e adolescentes na
prevenção, falou da lei de
sua autoria que instituiu o
Dia Municipal de Preven-
ção ao uso de Drogas,
com palestras e audiência
pública para discutir so-
bre o tema, por isso que
ouve a terceira conferên-
cia, falou também da lei
que criou o  Compod, e
como vereador teve a
oportunidade de defender

tanto nas audiências pú-
blicas como também na
votação a criação do
Compod na cidade de
Osasco, falou também da
criação do Fundo Muni-
cipal de Prevenção as
Drogas, onde a cidade vai
receber recurso federal
para ajudar na prevenção
e combate a drogadição
na cidade de Osasco e
também falou da impor-
tância do Poder Executi-
vo, onde o prefeito Ro-
gério Lins, que tem a sen-
sibilidade nesse período
de se atentar a algo tão
importante e que a gente
tem visto hoje que não é
de dar muita atenção a mui-
tos políticos, mas o Prefeito
Rogério Lins foi uma pes-
soa que sempre enviou pro-
jetos para a Câmara onde
os vereadores podem de-
bater o assunto.

“Ficamos preocupa-
dos por conta da pande-
mia que aumentou o con-
sumo de álcool por pes-
soas que não bebiam,
com a pandemia, e den-
tro de suas casas volta-
ram a usar álcool e algu-
mas drogas, e como ve-
reador sempre tive à fren-
te dessa discussão junto
com o Pr. Jonas, que dei-
xei um parabéns ao Com-
pod que tem como presi-
dente o Pr. Jonas, e des-
taquei que todos os con-
selheiros do Compod fa-
zem um trabalho voluntá-
rio e cada dia mais vêm
se dedicando a esse mal
que invade várias famí-
lias, independente de re-
ligião, de cor, de condi-
ções financeira a droga
invade e acaba com mui-
tas famílias”, concluiu o
vereador Josias da Juco.

Segundo os dados apresentados na conferência do Compod, a pandemia mudou o perfil do consumidor de drogas, especialmente
o álcool: o maior crescimento aconteceu na faixa acima de 30 anos para os homens e nos 35 anos para as mulheres

A Conferência do Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas - Compod, aconteceu na Câmara de Osasco de forma remota
Fotos: Robson Cotait
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Por Deniele Simões

A prioridade na contratação
de trabalhadores locais para as
vagas de emprego abertas em
Osasco foi um dos assuntos de-
batidos na sessão ordinária des-
ta terça-feira (29) no Legislati-
vo osasquense.

A questão foi levantada pela
vereadora Elsa Oliveira
(PODE), autora da proposta
para a criação da Frente Parla-
mentar pela Geração de Empre-
go, Trabalho, Renda e Desen-
volvimento Econômico, que
está em discussão na Câmara.

Elsa convidou os parlamen-
tares a participarem da Frente,
que será suprapartidária e terá
como finalidade a definição de
estratégias de geração de em-
prego, trabalho, renda e inclu-
são para uma cidade mais ali-
nhada às necessidades de sus-
tentabilidade, responsabilidade
social e competitividade no mer-
cado global.

De acordo com a vereado-
ra, o prefeito Rogério Lins
(PODE) tem feito anúncios
constantes sobre a chegada de
investimentos e novas empre-
sas em Osasco. O último deles
foi sobre a implantação de um
supermercado de grande porte
que deve gerar 1.200 postos de
trabalho.

Para Elsa Oliveira, é impor-
tante que essas vagas sejam di-
recionadas a pessoas que mo-
ram na cidade. Ela pediu a união

Vereadoras cobram prioridade na
contratação de trabalhadores de Osasco
Ideia é que empresas reservem percentual de vagas para moradores da cidade.

de todos os vereadores para que
cobrem das empresas que es-
tão se instalando na cidade a
contratação de mão de obra lo-
cal. “Precisamos priorizar o
povo de Osasco que está desem-
pregado. Peço a colaboração de
vocês para que, juntos, possa-
mos acompanhar a contratação
dessas pessoas”, reforçou.

A vereadora Lúcia da Saú-
de (PODE) também defendeu
a contratação de trabalhadores
locais e sugeriu ao prefeito Ro-
gério Lins que seja estabeleci-
do um percentual fixo de traba-
lhadores locais para contrata-
ção, a fim de garantir emprego
e renda às pessoas afetadas pela
crise econômica gerada pela
pandemia de Covid-19.

Segundo a parlamentar, o
quadro de desemprego ainda
afeta muita gente em Osasco.
Ela citou como exemplo o fe-
chamento da sapataria do se-
nhor Flaviano Almeida do Nas-
cimento, que existia há mais de
50 anos.

Nascimento, que chegou a
ser homenageado pela Câma-
ra de Osasco em 2017, com
o título de Cidadão Osas-
quense, foi obrigado a fechar
o estabelecimento devido à cri-
se econômica.

Vagas para 50+

Elsa Oliveira também refor-
çou a importância de priorizar

a contratação de pessoas maio-
res de 50 anos. Segundo ela,
muitos trabalhadores que per-
tencem a esse grupo enfrentam
o drama do desemprego. No
entanto, ela destaca que são
pessoas que possuem qualifica-
ção profissional e experiência no
mercado de trabalho. Além dis-
so, muitos deles já foram imu-
nizados com as duas doses de
vacina contra a Covid-19.

Para a vereadora, outro gru-
po que necessita ser priorizado

O presidente da Câmara
Municipal de Carapicuíba, Cé-
sar Augusto José, conhecido
como Guto, do Podemos e o
vereador Welton Camilo Leite
Bonadio, de Capela do Alto,
também do Podemos, prestigi-
aram a 16ª Sessão Ordinária,
realizada nesta terça-feira, na
Câmara Municipal de Osasco.

O vereador Carmônio Bas-
tos, líder do Podemos em Osas-
co, agradeceu a presença dos
colegas na sessão e aproveitou
para reforçar o convite para Ri-
bamar Silva (PSD) integrar o
partido na cidade. “A família
hoje esta grande aqui, são três
vereadores da casa, mais dois
convidados e confiante que te-
remos o Presidente da Casa na
nossa família.  Apesar do Josi-
as ter dito que você está sem-
pre comprometido com o PSD,
o Podemos, está sempre com-
prometido com você e convite

nas contratações é o dos jovens.
“Nossos jovens também preci-
sam de uma atenção especial
porque não têm experiência.
Eles precisam também de uma
oportunidade”, justificou.

Fomento à Cultura

Já a vereadora Juliana da
AtivOz (PSOL) cobrou um
olhar especial por parte da ad-
ministração para o Plano de
Recuperação da Economia da
Cultura. O coletivo AtivOz criou

o projeto em parceria com ar-
tistas locais, com o objetivo de
fomentar a atividade cultural.

Juliana conheceu o plano de
fomento à atividade econômica
cultural junto à Secretaria Mu-
nicipal de Cultura e elogiou o
trabalho em desenvolvimento,
mas cobrou ajustes para otimi-
zar o uso do Fundo de Cultura
em benefício dos artistas e da
produção cultural. Os recursos
do Fundo são da ordem de R$
2,4 milhões.

Vereadora Elsa Oliveira também reforçou a importância de priorizar a contratação de pessoas maiores
de 50 anos

Ribamar Silva volta a receber convite do
Podemos para integrar o partido

Ribamar entre os vereadores Welton camilo Miguel (Capela do Alto) e Guto (Presidente da Câmara de
Carapicuíba), ambos do Podemos.

continua de pé”, disse Carmô-
nio.

Ribamar Silva aproveitou a
deixa para deixar a resposta ao
convite no ar. “Sempre fico li-
sonjeado com o convite que
Vossa Excelência sempre faz
sobre o Podemos e pode ter
certeza que Podemos”, brincou.
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Decisão atende a pedido da Procuradoria Geral da República. Deputado e irmão, servidor da
Saúde, disseram à CPI da Covid que relataram a Bolsonaro as suspeitas de irregularidades.

POLÍTICA NACIONAL

Covaxin: Rosa Weber autoriza inquérito para
investigar Bolsonaro por suposta prevaricação

A ministra Rosa Weber, do
Supremo Tribunal Federal
(STF), autorizou na sexta-feira
(2) a abertura de um inquérito
para investigar o presidente Jair
Bolsonaro por suposto crime de
prevaricação no caso Covaxin.
O prazo inicial das investiga-
ções é de 90 dias.

A decisão de Rosa Weber
atendeu a um pedido da Pro-
curadoria Geral da República
(PGR), apresentado também
nesta sexta.

Na decisão, Rosa Weber
também autorizou a PGR a:

• Tomar depoimentos dos
envolvidos, entre os quais o
presidente Jair Bolsonaro e os
irmãos Miranda;

• Requisitar informações a
órgãos públicos, entre os quais
a Controladoria Geral da União
(CGU).

>>> Leia mais abaixo os
detalhes da decisão da minis-
tra.

De acordo com o Código
Penal, prevaricar consiste em:
"Retardar ou deixar de praticar,
indevidamente, ato de ofício, ou
praticá-lo contra disposição ex-
pressa de lei, para satisfazer in-
teresse ou sentimento pessoal".
O delito é listado entre os cri-
mes praticados por funcionário
público contra a administração
pública.

Em depoimento à CPI da
Covid, na semana passada, o
deputado Luis Miranda (DEM-
DF) e o irmão dele, Luis Ri-
cardo Miranda, servidor do
Ministério da Saúde, disse-
ram ter relatado a Bolsonaro
as suspeitas envolvendo as ne-

gociações para aquisição da
Covaxin, vacina contra a Covid-
19 produzida na Índia.

As negociações são alvos de
apuração da CPI, do Ministério
Público e também da Polícia
Federal. O imunizante é o
mais caro negociado pelo go-
verno até agora, e o contrato
foi firmado entre o Ministé-
rio da Saúde e a Precisa Me-
dicamentos, empresa sem rela-
ção com a indústria de vacinas.
O contrato foi suspenso nesta
semana pelo governo.

O que diz o governo
Desde que as denúncias dos

irmãos Miranda surgiram, o go-
verno já apresentou diferentes
versões sobre o caso.

O presidente Jair Bolsona-
ro, por exemplo, confirma ter
se reunido com o deputado, mas
afirma que, no encontro, Luis
Miranda não relatou as suspei-
tas envolvendo a Covaxin.

O ex-ministro da Saúde
Eduardo Pazuello, contudo, diz
que foi acionado por Bolsonaro
e que a pasta não encontrou ir-
regularidades.

A versão de Pazuello foi a
mesma dada por senadores go-
vernistas que integram a CPI da
Covid, segundo os quais Bol-
sonaro, ao ser avisado da sus-
peitas, acionou o então minis-
tro da Saúde.

A decisão de Rosa Weber

Ao autorizar a abertura do
inquérito, Rosa Weber destacou
que a investigação tem como
"elementos iniciais" as infor-
mações obtidas pela CPI da
Covid. Segundo a ministra, os
depoimentos dos irmãos Miran-
da, por exemplo, embasam a

"hipótese criminal" a ser inves-
tigada.

A magistrada destacou ain-
da que o início da investigação
não significa juízo de valor a
respeito da responsabilidade do
presidente.

"A autorização para a apu-
ração da materialidade e auto-
ria de fatos alegadamente cri-
minosos não implica, em abso-
luto, a emissão antecipada de
qualquer juízo de valor a res-
peito da responsabilidade crimi-
nal do investigado, em benefí-
cio do qual vigora a presunção
constitucional de inocência",
afirmou.

No trecho em que autorizou
as diligências solicitadas pela
PGR, entre as quais o depoi-
mento dos envolvidos, Rosa
Weber não fez nenhuma ressal-
va, portanto, não impediu Bol-

sonaro de ser ouvido imediata-
mente, se os investigadores con-
siderarem necessário.

O Supremo discute, em ou-
tro inquérito no qual Bolsonaro
é investigado, qual deve ser o
formato do depoimento do pre-
sidente da República: se por es-
crito ou presencial.

A relatora frisou também
que os fatos alvos do inquérito
têm relação com o exercício do
mandato. Portanto, não se apli-
ca a regra constitucional que
prevê imunidade processual
para o presidente da República,
que só vale para casos ocorri-
dos antes do exercício do man-
dato.

Entenda a abertura
do inquérito

Em 28 de junho, um grupo
de senadores acionou o Supre-

mo e pediu a investigação de
Bolsonaro por suposta prevari-
cação no caso Covaxin.

No mesmo dia, Rosa Weber,
relatora do caso, enviou o pedi-
do à PGR para o órgão se ma-
nifestar. O envio é praxe no
STF e está previsto nas regras
internas do tribunal porque cabe
à Procuradoria analisar o caso
e decidir se pede a abertura de
um inquérito.

Um dia depois, em 29 de
junho, a PGR pediu ao STF que
aguardasse o fim da CPI da
Covid para, então, tomar uma
decisão sobre o caso.

No entanto, nesta quinta
(1º), Rosa Weber negou o pe-
dido e mandou a PGR se mani-
festar sobre a ação dos senado-
res. Na sexta (2), a Procurado-
ria pediu a abertura do inquéri-
to para investigar Bolsonaro.

INTERNACIONAL
Nos EUA, trigêmeas ficam grávidas ao
mesmo tempo: "Compartilhamos tudo"

(Foto: Reprodução/ NY Post)

Além de chamarem a atenção por serem idênticas, as trigêmeas Gina Purcell,
Nina Rawlings e Victoria Brown decidiram compartilhar um outro detalhe em
comum: a gestação. Em entrevista ao NY Post, elas revelaram que foi uma feliz
coincidência.

“Sempre falamos sobre ter filhos juntos quando éramos mais jovens, mas
como fui a primeira a me casar e ter filhos, nossos cronogramas eram diferentes
e nunca pensamos que isso realmente aconteceria”, contou Gina Purcell. "Nun-
ca nos sentamos oficialmente e dissemos 'vamos planejar' isso por causa das
diferentes fases da vida em que estávamos, embora sejamos trigêmeos."

As irmãs de 35 anos do vivem no sul da Califórnia e estão felizes por com-
partilhar outro detalhe. Victoria deve ter seu segundo filho, um menino, em 9 de
julho. Nina espera ter seu primeiro filho, também um menino, em 28 de agosto.
E Purcell dará à luz seu terceiro filho, uma menina, em Novembro. Gina expli-
cou que sua irmã Victoria anunciou que estava grávida de seu segundo filho no
jantar de Ação de Graças. “Todos nós sentimos que ela estava grávida porque
lhe oferecemos vinho e ela disse não”, revelou. Gina Purcell, Nina Rawlings e Victoria Brown darão à luz com meses de intervalo




