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Barueri assina acordo
de apoio à família em
cooperação com o
governo federal

Marcos Tonho realiza
entrega entrega de
mais 120 kits de enxoval
para as mamães

Prefeitura anuncia
inscrições abertas para
cursos gratuitos à novos
e atuais empreendedores

Prefeito Marcos Neves
entrega licença para
cerca de 100
ambulantes

Creche Leonil
Crê Bortolosso
é entregue reformada
no Helena Maria
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ELEIÇÕES 2022

'Ou fazemos eleições limpas no Brasil ou não temos
eleições', diz Bolsonaro em nova ameaça
Presidente tem

feito recorrentes
afirmações falsas

em relação ao
pleito no país

Presidente Jair Bolsonaro (sem partido)

O presidente Jair Bolsonaro
(sem partido) fez na quinta-fei-
ra (8) novas ameaças em rela-
ção ao pleito do ano que vem,
quando ele deve disputar a ree-
leição.

"Eleições no ano que vem
serão limpas. Ou fazemos elei-
ções limpas no Brasil ou não
temos eleições", declarou a
apoiadores, em frente ao Palá-
cio da Alvorada. A fala foi trans-
mitida por um site bolsonarista.

Bolsonaro tem feito recor-
rentes afirmações falsas sobre
as eleições no Brasil, com acu-
sações infundadas de que plei-
tos passados foram fraudados
e que ele só será derrotado em
sua tentativa de reeleição caso
haja irregularidade semelhante.

A principal estratégia do pre-
sidente é questionar a seguran-
ça das urnas eletrônicas, siste-
ma usado desde 1996 e consi-
derado eficiente e confiável por
autoridades e especialistas no
país.

O próprio Bolsonaro foi elei-
to para o Legislativo usando o
sistema em diferentes ocasiões,
assim como venceu o pleito pelo
Palácio do Planalto da mesma
forma.

O mandatário defende a
adoção do voto impresso -se-
gundo ele, auditável. Tramita
no Congresso uma proposta
nesse sentido, mas a ideia con-
ta com oposição de uma coali-
zão de partidos, alguns deles da
base de Bolsonaro.

Na quarta (7), ao defender
o voto impresso nas eleições de
2022, ele disse que, sem o arti-
fício, um dos lados da disputa
eleitoral questionaria o resulta-
do e que, "obviamente", este
seria o lado dele.

"Eles vão arranjar proble-

mas para o ano que vem. Se
este método continuar aí, sem,
inclusive, a contagem pública,
eles vão ter problemas. Porque
algum lado pode não aceitar o
resultado. Este algum lado, ob-
viamente, é o nosso lado, pode
não aceitar o resultado", disse
Bolsonaro em entrevista à Rá-
dio Guaíba, do Rio Grande do
Sul.

A declaração de Bolsonaro
de quarta provocou uma reação
do presidente do STF (Supre-
mo Tribunal Federal), Luiz Fux,
que soltou nota para rebater o
chefe do Executivo.

Na mesma entrevista, Bol-
sonaro fez nova defesa do voto
impresso, reafirmou que apre-
sentaria provas de que houve
fraudes nas eleições de 2014 e
2018 e afirmou falsamente que,
na disputa entre Dilma Rousse-
ff (PT) e Aécio Neves (PSDB),
foi o tucano quem venceu o
pleito.

"O nosso levantamento aqui,
né, o nosso levantamento, feito

por gente que entende do as-
sunto, que esteve presente lá
dentro, acompanhou toda a vo-
tação, ele garante que sim [Aé-
cio foi eleito]."

"E o que eu vi, eu não sou
técnico em informática, mas o
que eu vi, está comprovado, no
meu entender, a fraude em
2014. O Aécio foi eleito em
2014", disse o presidente, sem

apresentar nenhuma evidência
-naquele disputa Dilma Rous-
seff (PT) foi reeleita com 52%
dos votos, ante 48% do tucano
Aécio, com vantagem de cerca
de 3,5 milhões de votos.
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'Impedir eleições é crime
de responsabilidade',
diz Barroso em nome do TSE

O Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) divulgou uma nota
oficial na tarde de sexta-feira (9)
afirmando que "qualquer atua-
ção" que possa impedir a ocor-
rência das eleições presidenci-
ais de 2022 viola princípios
constitucionais e "configura cri-
me de responsabilidade".

"A realização de eleições, na
data prevista na Constituição, é
pressuposto do regime demo-
crático. Qualquer atuação no
sentido de impedir a sua ocor-
rência viola princípios constitu-
cionais e configura crime de
responsabilidade", diz a nota,
assinada pelo presidente do
TSE, o ministro Luís Roberto
Barroso.

O posicionamento é uma
resposta oficial da Corte a uma
fala do presidente Jair Bolsona-
ro (sem partido). Em conversa
com apoiadores, o presidente
afirmou que "a fraude está no
TSE" e que "corremos o risco
de não termos eleições no ano
que vem". Ele ainda ofendeu o
ministro Barroso, a quem cha-
mou de "imbecil" por ser con-
tra a PEC do Voto Impresso.

Antes da nota do TSE, o
ministro fez a sua manifestação
pessoal, em nota enviada ao jor-
nalista Josias de Souza, do por-
tal UOL, e confirmada pela
CNN. "Cumpro o meu papel
pelo bem do Brasil. Mas elei-
ção vai haver, eu garanto", afir-
mou.

POLÍTICA

Tribunal reafirma confiança no sistema eletrônico e atesta que não há fraude nas eleições brasileiras

Senado
Em pronunciamento, o pre-

sidente do Senado, Rodrigo Pa-
checo (DEM-MG), afirmou na
sexta-feira (9) que a realização
de eleições regulares no Brasil
é inegociável e que não se pode
admitir nenhum retrocesso do
estado democrático de direito.

"Nós não podemos admitir
qualquer tipo de fala, de ato, de
menção, que seja um atentan-
do à democracia ou que seja um
retrocesso. Portanto, tudo que
houver de especulações de al-
gum retrocesso ou a frustração
das eleições de 2022 é algo que
o Congresso não concorda e
repudia. Isso advém da Consti-
tuição à qual devemos obediên-
cia.”

O presidente do Senado
também disse que os eventuais

Leia a nota do TSE na íntegra
NOTA À IMPRENSA

Tendo em vista as declarações do Presidente da República
na data de hoje, 9 de julho de 2021, lamentáveis quanto à
forma e ao conteúdo, o Tribunal Superior Eleitoral esclarece
que:

1. Desde a implantação das urnas eletrônicas em 1996,
jamais se documentou qualquer episódio de fraude. Nesse
sistema, foram eleitos os Presidentes Fernando Henrique Car-
doso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff e Jair Bolso-
naro. Como se constata singelamente, o sistema não só é
íntegro como permitiu a alternância no poder.

2. Especificamente, em relação às eleições de 2014, o
PSDB, partido que disputou o segundo turno das eleições
presidenciais, realizou auditoria no sistema de votação e reco-
nheceu a legitimidade dos resultados.

3. A presidência do TSE é exercida por Ministros do Su-
premo Tribunal Federal.

De 2014 para cá, o cargo foi ocupado pelos Ministros
Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Luiz Fux, Rosa Weber e Luís
Roberto Barroso. Todos participaram da organização de elei-
ções. A acusação leviana de fraude no processo eleitoral é
ofensiva a todos.

4. O Corregedor-Geral Eleitoral já oficiou ao Presidente
da República para que apresente as supostas provas de frau-
de que teriam ocorrido nas eleições de 2018. Não houve res-
posta.

5. A realização de eleições, na data prevista na Constitui-
ção, é pressuposto do regime democrático. Qualquer atuação
no sentido de impedir a sua ocorrência viola princípios consti-
tucionais e configura crime de responsabilidade.

Brasília, 9 de julho de 2021.
Ministro Luís Roberto Barroso

Presidente do Tribunal Superior Eleitoral

Ministro Luís Roberto Barroso - Presidente do Tribunal Superior Eleitoral

interessados em frustrar as elei-
ções no país serão apontados
como inimigos. “Todo aquele
que pretender um retrocesso
será apontado pelo povo brasi-
leiro como inimigo da nação e
como alguém privado de patri-
otismo.”

Câmara
Diante do quadro de tensão

institucional, o vice-presidente
da Câmara dos Deputados,
Marcelo Ramos (PL-AM), se
posicionou em suas redes soci-
ais.

No vídeo, Ramos rechaça as
falas do presidente Jair Bolso-
naro (sem partido) que colocam
em xeque a realização das elei-
ções em 2022 e diz que quem
define estas questões é a Cons-
tituição Federal.

Impressão de voto da urna eletrônica foi reprovada em 2002
Tentativa atrasou processo e causou inúmeros transtornos nas seções eleitorais, fazendo o TSE descartar alteração no sistema

Em 2002, o TSE (Tribunal
Superior Eleitoral) utilizou as
eleições daquele ano para tes-
tar o voto impresso por meio
de um aparelho acoplado às ur-
nas eletrônicas. A mudança ha-
via sido aprovada pelo Congres-
so Nacional por meio da Lei
10.408/2002, e já valeria para
o pleito municipal de 2004.

Antes, no entanto, o órgão
decidiu ver como o sistema fun-
cionaria na prática, e, por vári-
os inconvenientes, ele foi repro-
vado.

Na ocasião, 150 municípios
do país, com 6% dos eleitores,
receberam cerca de 23 mil im-

pressoras. Em um modelo simi-
lar ao proposto agora na PEC
(Proposta de Emenda à Consti-
tuição) em discussão na CCJ
(Comissão de Constituição e
Justiça) da Câmara, o eleitor ia
à urna eletrônica, escolhia seus
candidatos e seu voto era trans-
mitido para o papel. Ele lia o
que estava ali e se estivesse tudo
certo, autorizava o depósito da
cédula.

Em seu relatório, o TSE ex-
plicou que "foram utilizados
módulos impressores externos
em todo o Distrito Federal, no
estado de Sergipe e em algumas

cidades próximas da capital de
cada estado".

O documento oficial sobre
a experiência de 2002 sepultou
o voto impresso naquele mo-
mento. Segundo o órgão, "a ex-
periência demonstrou vários in-
convenientes na utilização do
denominado módulo impressor
externo" e "sua introdução no
processo de votação nada agre-
gou em termos de segurança ou
transparência".

O tribunal relatou que, por
causa da alteração no processo
do voto, as filas ficaram maio-

res nos 150 municípios que ser-
viram de cobaia, aumentou o
número de votos nulos e bran-
cos e, por causa de problemas
técnicos (algumas impressoras
não funcionaram), foi maior o
percentual de urnas com vota-
ção por cédula, "com todo o ris-
co decorrente desse procedi-
mento", destacou o TSE.

O órgão detalhou mais ain-
da os inconvenientes percebidos
naquele teste.

Laudo da Unicamp

Ao mesmo tempo em que
testou a mudança, o TSE pe-

diu à Unicamp (Universidade de
Campinas) uma avaliação téc-
nica das urnas eletrônicas, para
atestar se havia mesmo neces-
sidade para se temer fraudes
eleitorais no sistema que era uti-
lizado no país desde 1996.

O relatório do TSE que des-
pachou o voto impresso também
trouxe a conclusão da análise
dos cientistas da universidade.

"O laudo daquela universi-
dade, de domínio público, con-
cluiu ser 'robusto, seguro e con-
fiável' o sistema eletrônico de
votação."
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A Prefeitura de Barueri fir-
mou no (dia 7 de julho) com
o governo federal uma im-
portante iniciativa que pos-
sibilita criar ações para for-
talecer a família. Nas pala-
vras da secretária Nacional
da Família, Ângela Vidal
Gandra Martins, estamos fa-
lando de uma das principais
organizações sob a qual se
estrutura a sociedade e que
promove o desenvolvimento
humano e consequentemente o
desenvolvimento social.

Trata-se da implementação
no município do programa “Fa-
mília Forte”, cujo objetivo é re-
alizar “investimentos em ações
que fortalecem os vínculos fa-
miliares, de forma a prevenir
problemas como o uso abusivo
de drogas, violências intrafami-
liares, criminalidade juvenil,
evasão escolar e agressividade.”

O Acordo de Cooperação
Técnica foi assinado pelo pre-
feito Rubens Furlan, pelo secre-
tário municipal da Família (Se-
fam), Silvio Macedo, e pela re-
presentante do governo federal
Ângela Gandra Martins, cuja
secretaria está vinculada ao Mi-
nistério da Mulher, da Família
e dos Direitos Humanos.

Também estiveram presen-
tes na solenidade de assinatura
a deputada federal Bruna Fur-
lan e o vice-prefeito e secretá-
rio de Obras, Beto Piteri.

De acordo com o secretário
Sílvio Macedo, já a partir do
próximo mês devem começar a
capacitação de facilitadores pelo
programa do governo federal.
Esses facilitadores terão seus
nomes indicados pelas Secreta-
rias da Prefeitura, para posteri-
or criação de grupos familiares
de discussão entre os morado-
res da cidade.

Conforme afirmou a convi-
dada, Barueri é a terceira cida-
de brasileira a criar uma Secre-
taria Municipal da Família.

Famílias Fortes

O programa é baseado em
uma metodologia criada na Grã-
Bretanha de prevenção de
comportamentos de risco
destinada a famílias com
adolescentes de 10 a 14 anos
de idade.  Segundo a apre-
sentação da secretária Naci-
onal da Família, essa preven-
ção “se realiza por meio do
fortalecimento de vínculos fa-
miliares e desenvolvimento de

“Família Forte”
Barueri assina acordo de apoio à família

em cooperação com o governo federal
habilidades de vida (parentais,
sociais, emocionais e cogniti-
vas)”.

O Família Forte é realizado
por meio de sete encontros
semanais e depois por mais
quatro reuniões mensais de
acompanhamento com um
grupo composto por até 15 fa-
mílias. Para cada família, o ideal
é ter dois adultos (que podem
ser pais, mães, avós, tios e ir-
mãos maiores de 18 anos) para
cada filho.

Nesses encontros, conduzi-
dos por facilitadores que rece-
bem capacitação especial dada
pela Secretaria Nacional da
Família, são abordados temas
como: metas e sonhos dos fi-
lhos; amor e limites de res-
ponsabilidade dos pais; re-
gras da casa; fortalecimento
da comunicação familiar;
proteção contra o uso de
substâncias ilícitas; lidar com
pressão dos amigos etc.

“Podemos dizer que todos
os problemas da sociedade co-
meçam no seio da família e po-
dem ser prevenidos através
dela. Por isso criamos a Se-
cretaria da Família, porque
sempre tive preocupação com
o bem-estar das nossas famíli-
as, agora dando atenção dire-
tamente a elas”, afirmou Ru-
bens Furlan no evento da as-
sinatura do Acordo.

Para Ângela Gandra Mar-
tins, investir na família tem um
impacto que pode ser medido
em “progressão geométrica”. “O
impacto positivo em uma famí-
lia transforma outras milhares”,
afirmou.

Vice-prefeito Beto
Piteri,  secretário

municipal da
Família (Sefam),

Silvio Macedo,
Secretária Nacional

da Família Dra.
Angela Gandra

Prefeito Rubens
Furlan e a deputada

Bruna Furlan
durante termo de
cooperação com

Barueri

O Acordo de Cooperação Técnica foi assinado pelo prefeito Rubens Furlan, pelo secretário municipal da
Família (Sefam), Silvio Macedo, e pela representante do governo federal Ângela Gandra Martins
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O trajeto entre a região do
bulevar, no Centro, até a esta-
ção Antônio João ficará mais
fácil para o tráfego de motoris-
tas e pedestres. Para isso, a
Prefeitura de Barueri já iniciou
os trabalhos de execução de
pavimentação asfáltica e servi-
ços complementares para liga-
ção da rua Acre com a rua José
Maria Balieiro, no Novo Cen-
tro Comercial. O prazo para
realização da obra é de 180 dias,
com previsão para término nes-
te semestre de 2021, caso o cro-
nograma de entrega não seja
alterado.

De carro ou moto, os con-
dutores não precisarão trafegar
pela rua da Prata (às margens
do rio Tietê), avenida Prefeito
Arnaldo Rodrigues Bittencourt,
avenida da Aldeia, avenida Pi-
racema e rua Adriano Augusto,
por exemplo, para chegar ou
sair dos referidos bairros que
estão sendo interligados pela
nova via.

Além de rápido, o acesso
será mais seguro para quem já
preferia ir a pé pelo trajeto, que
fica ao lado da linha férrea da
CPTM (Companhia Paulista de
Trens Metropolitanos), também
próximo à área do Exército Bra-

Prefeitura inicia obra para novo
acesso viário do Centro à Aldeia
sileiro (AGSP – Arsenal de
Guerra de São Paulo).

A abertura da rua terá mão
dupla, com uma faixa de rola-
mento para cada sentido (ida e
volta). “É uma via que vamos
fazer paralela à Fepasa (atual
CPTM). Já demos a ordem de
início e já está começando. É
uma obra rápida e importante,
porque será mais uma saída do
Centro para Aldeia, ligando com
o shopping e ao mesmo tempo
Alphaville pela Ponte Akira
Hashimoto e toda aquela região,
com acesso para o Jardim Ma-
ria Helena e Parque Viana”, ex-
plicou o secretário de Obras
Beto Piteri.

Saída para Via Parque

A partir do próximo ano, a
ligação da rua Acre com a rua
José Maria Balieiro se juntará
também a um outro benefício
da Prefeitura de Barueri no bair-
ro Aldeia: a nova alça de saída
da ponte Akira Hashimoto, so-
bre o rio Tietê. “É uma obra que
estamos fazendo para acesso
direto com a Via Parque (ave-
nida Dr. Dib Sauaia Neto)”, des-
tacou Beto Piteri sobre o inves-
timento previsto para conclusão
no primeiro semestre de 2022.

Esta semana a Secretaria de
Estado da Saúde de São Paulo
prorrogou a campanha de vaci-
nação contra a Influenza (gri-
pe), ampliando a aplicação do
imunobiológico em todos os
públicos a partir do dia 12 de
julho (segunda-feira). A imuni-
zação ocorrerá até que haja do-
ses disponíveis.

Pelo calendário oficial, a
campanha dos públicos priori-
tários seria encerrada nesta sexta
(dia 9), mas com a baixa ade-
são da população, as doses re-
manescentes poderão ser desti-
nadas a todos a partir dos seis
meses de vida.

Em Barueri, o público que
mais foi vacinado nessa cam-
panha foram as crianças de seis
meses a menores de seis anos.
Mesmo assim, a cobertura fi-
cou aquém da meta de 90%
definida pela Secretaria Estadu-
al de Saúde, conforme explica
a coordenadora de Vigilância em
Saúde do município, Rosana
Perri Andrade Ambrogini.

“Considerando os registros
do SI PNI (Programa Nacional
de Imunizações), até o dia 5 de
julho foram imunizadas 60.799
pessoas, sendo que o grupo pri-
oritário que mais vacinou foram
as crianças de seis meses a me-

Gripe: a partir do dia 12 todos poderão
se vacinar enquanto houver doses

nores de seis anos, com a apli-
cação de 21.537 doses, corres-
pondendo a 77% da cobertura
vacinal esperada para este gru-
po”, esclarece Rosana.

No Estado, conforme balan-
ço realizado na última segunda-
feira (dia 5), foram aplicadas 8,4
milhões de doses da vacina con-
tra o vírus da Influenza no pú-
blico-alvo. Isso corresponde a
45,9%. Somente os indígenas
foram 100% vacinados, os de-
mais públicos tiveram cobertu-
ra inferior a 65%.

“A imunização contra gripe
é de grande importância para
auxiliar os profissionais de saú-
de no diagnóstico diferencial
entre a Covid-19 e a Influenza,
uma vez que os sintomas das
duas doenças são semelhantes,
tais como febre, tosse e cansa-
ço. Se a pessoa tiver tomado
previamente a vacina da gri-
pe, o diagnóstico de Covid-
19 se torna mais assertivo,
minimizando risco de adoe-
cer e morrer dos grupos pri-
oritários, além de reduzir o
impacto nos serviços de saú-
de que já se apresentam so-
brecarregados em razão do
grande número de pacientes
Covid suspeitos e/ou confir-

Contraindicações
Quem foi vacinado contra a

Covid-19 também deverá ser
imunizado contra o vírus da gri-
pe, mas deve aguardar  ao me-
nos o período de 14 dias entre
uma vacina e outra.

Apenas crianças com me-
nos de seis meses de vida e
pessoas com histórico de re-
ação alérgica intensa aos
componentes da vacina da gri-

pe têm contraindicação.

Etapas da campanha
A campanha de vacinação

contra a gripe foi dividida em
três etapas: a primeira iniciou em
12 de abril e foi voltada a crian-
ças de seis meses a menores de
seis anos, gestantes, puérperas
e profissionais da saúde; a se-
gunda começou em 11 de maio,
destinada a idosos e professo-

res; já a terceira e última etapa,
iniciada em 9 de junho, incluiu
pessoas com comorbidades e
com deficiência, caminhoneiros,
trabalhadores portuários e de
transporte coletivo, profissionais
das forças armadas, de seguran-
ça e salvamento, funcionários
do sistema prisional,  popula-
ção privada de liberdade e jo-
vens e adolescentes sob medi-
das socioeducativas.
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REGULARIZAÇÃO
Ter casa própria com a do-

cumentação em dia é um direi-
to garantido pela Constituição,
mas infelizmente nem todos têm
condições para isso. A recém-
criada Secretaria de Habitação
(Sehab) da Prefeitura de Baru-
eri dará uma grande ajuda a
milhares de famílias para que
possam realizar esse sonho. Nos
próximos meses a Sehab vai re-
gularizar a situação de cerca de
três mil terrenos residenciais em
vários bairros da cidade.

O secretário da Sehab, Gre-
gório Maglio, explica que as fa-
mílias que moram nas casas
construídas nesses terrenos, que
ainda não estão regularizados,
receberão um título fundiário
que cumpre uma das etapas para
se obter a documentação com-
pleta do imóvel.

“Esses moradores já têm o
Termo de Concessão de Uso da
moradia e vão receber a Regu-
larização Social do terreno. É
uma grande bandeira da Pre-
feitura de Barueri para pro-
porcionar a esses munícipes

Barueri deve entregar três mil títulos de

regularização fundiária nos próximos meses
A recém-criada Secretaria de Habitação (Sehab) da Prefeitura de Barueri dará uma
grande ajuda a milhares de famílias

a tão sonhada casa própria com
seus documentos de posse”,
afirma Maglio.

Essa legalização do terreno
é denominada de Regularização
Fundiária Urbana de Interesse
Social (REURB-S). É aplicável
aos núcleos urbanos informais
ocupados predominantemente
por população de baixa renda.

Infraestrutura urbana
Além de contemplar a exi-

gência legal quanto à documen-
tação do terreno, a REURB-S
permite que o poder público re-
alize as intervenções urbanísti-
cas necessárias a fim de melho-
rar a infraestrutura do local,
como saneamento básico, ilumi-
nação, construção de ruas e cal-
çamento etc.

“Embora a quase totalidade
desses terrenos em Barueri que
receberão a REURB-S já tenha
uma boa infraestrutura urbana,
a medida é fundamental tanto
para o morador quanto para a
municipalidade”, explica o se-
cretário.

Um dos locais em processo de regularização é no Jardim Tupan, entre as ruas Ricardo Reis e Via Carijó

Fotos: Ricardo Santos/Secom

A Regularização Fundiária
no Brasil está amparada na lei
federal número 13.465, de
2017, promulgada para, entre
outras coisas, auxiliar o cumpri-
mento do preceito constitucio-

nal sobre o direito à moradia.
Vale lembrar que no Brasil

há milhares de ocupações ile-
gais de terrenos devido à neces-
sidade de milhões de famílias
terem um teto. Faltam hoje no

pais quase seis milhões de mo-
radias, segundo estudo recente
encomendado pela Secretaria
Nacional de Habitação do Mi-
nistério do Desenvolvimento
Regional.

A pandemia causada pelo
novo coronavírus condicionou
todos ao uso constante de más-
caras para aumentar a proteção.
No entanto, o cuidado vai mui-
to além de manter o equipamen-
to cobrindo boca e nariz, é pre-
ciso saber onde e quando des-
cartar, afinal, quando isso não
é feito da maneira correta, co-
labora com a disseminação do
vírus.

As máscaras são EPIs (equi-
pamentos de proteção individu-
al) e não devem, portanto, ser
compartilhadas. É imprescindí-
vel que cada um tenha a sua
para podermos frear a dissemi-
nação da Covid-19 e voltar o
mais rápido possível à normali-
dade.

Seu uso aliado ao distancia-
mento social e à constante higi-
enização das mãos compõem
as medidas mais eficientes e
baratas para que conter a dis-
seminação do vírus.

Por mais que se fale da im-
portância do uso e da obrigato-
riedade por lei (decreto 64.959
de 4 de maio de 2020, confira
AQUI), que disciplina o uso de
máscaras em todo o Estado de
São Paulo, ainda é comum ver-

Máscaras: saiba como usar e descartar

Uso correto:
- Higienize suas mãos com água corrente e sabão ou álco-

ol em gel para colocar, retirar ou lavar a máscara;
- Toque a máscara somente pelo elástico que a prende à

cabeça, nunca na parte frontal;
- Evite tocar na máscara e levar as mãos aos olhos, boca e

nariz;
- Não use máscaras rasgadas, furadas ou em mau estado de

conservação;
- Não utilize máscaras feitas com uma só faixa de tecido;
- Dê preferência às máscaras que possuem recortes que

possibilitam a moldagem ao rosto;
- As máscaras devem cobrir totalmente a boca e o nariz e

não devem deixar vãos no rosto;
- A lavagem da máscara de pano deve ser feita com água e

sabão. Pode-se também deixá-la de molho por 30 minutos em
uma mistura de água e água sanitária. Convém passá-las a ferro
bem quente após secarem à sombra. Aproveite para passar jun-
to com as roupas da casa e economize energia;

- Molde a tira de metal da máscara descartável ao nariz para
mantê-la firme no rosto;

- Mantenha toda máscara que não está em uso em um sa-
quinho de plástico ou de papel;

- Se tiver que tossir ou espirrar (principalmente em locais
que haja pessoas próximas), cubra as vias aéreas com um dos
braços. Não retire a máscara para isso.

Descarte:

Foto: Benjamin Sepúlvida/Secom

Uso correto da máscara é fundamental para prevenir a Covid-19

mos pessoas sem utilizá-la ou fa-
zendo-o de forma inadequada.

O uso incorreto mais co-
mum é a máscara no queixo ou
abaixo do nariz. Na maioria das
vezes, as pessoas alegam que
“não conseguem respirar”. Vale
lembrar que boca, nariz e olhos
são as vias pelas quais o vírus
invade o corpo.

Crianças não são imunes
à Covid-19 e deve-se exigir
delas o mesmo rigor no uso
e ainda evitar que comparti-
lhem brinquedos e outros
utensílios. Siga os procedi-
mentos recomendados pela
OMS (Organização Mundi-
al da Saúde) para o uso e
para o descarte responsável
das máscaras.

- Não reutilize máscaras descartáveis. Retire a máscara ime-
diatamente após o uso pelo elástico, coloque num saquinho e
jogue-a no cesto do banheiro;

- Máscaras descartáveis devem ser trocadas a cada três ho-
ras no máximo; as de tecido devem ser lavadas após cada uso;

- Ao retirar a máscara para ingerir alimentos ou bebidas, co-
loque-a num saquinho de papel ou de plástico (jamais sobre as
pernas, roupas, mesas ou balcões);

- Jamais jogue a máscara na via pública ou em lixeiras co-
muns e recicláveis.
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Na sexta-feira (02/07), o pre-
feito Marcos Tonho participou
da entrega de mais 120 kits de
enxoval do Programa Mãe Par-
naíba para gestantes de vários
bairros do município. Realiza-
da no auditório da Arena de
Eventos, a cerimônia seguiu to-
dos os protocolos de prevenção
contra o coronavírus de modo
a garantir a segurança de todos
os presentes.

Composto por itens
como mamadeira, chupeta, sa-
ída de maternidade, banheira,
carrinho, entre outros, o kit é
extremamente completo e jun-
to com as demais ações do pro-
grama, como o acompanhamen-
to pré-natal e palestras, segue
reduzindo os índices de
mortalidade in-
fantil no

Prefeito Marcos Tonho realiza entrega
entrega de mais 120 kits de enxoval
para as mamães do município

Fotos: Fabiano Martins

município, se tornando uma re-
ferência de política pública para
o Brasil. O prefeito Marcos To-
nho ressaltou sobre a importân-
cia desse projeto e sobre os

investimentos que irão acontecer
ao longo do seu mandato para
ampliar ainda mais o programa
na cidade de Santana de Parnaíba.

“ Iremos investir ainda mais

no programa Mãe Parnaibana,
que traz orgulho para nossa ci-
dade e virou um case para o
Brasil. É Santana de Parnaíba
na frente”.

 A cerimônia aconteceu seguindo todos os protocolos de prevenção contra a Covid-19
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Santana de Parnaíba concorre
ao Prêmio Top Destinos 2021

Santana de Parnaíba é reco-
nhecida pela beleza do seu con-
junto arquitetônico, em taipa de
pilão, tombado e preservado na
Grande São Paulo. A cidade
possui diversas edificações,
como casas, igreja, sobrados,
casarões, dos séculos XVII,
XVIII e XIX.

Este ano o município con-
corre ao Prêmio Top Destinos
na categoria Turismo Cultural
com mais 45 cidades do Estado
de São Paulo. A escolha será
realizada por meio de voto po-
pular na internet.

Para votar é fácil, basta aces-
sar o link: votetop.com.br/cida-
de/santana-de- -parnaiba, para o
voto ser computado é necessá-
rio estar logado com o perfil do
Facebook. A votação vai até o
dia 15 de outubro e será conta-
bilizado apenas um voto por
pessoa.

Fotos: Marcio Koch

A votação deve ser feita até o dia 15 de outubro

A escolha será
realizada por meio
de voto popular na

internet

Palestra do Parnaíba Mais Leve incentiva mulheres
a terem corpo e mente mais saudáveis na cidade

No sábado (26/06), a Secretaria da Mulher e da Família de Santana de Parnaíba
realizou a primeira palestra do Programa Parnaíba Mais Leve, no Centro de Conven-
ções, localizado ao lado da Arena de Eventos, no Bairro Campo da Vila.

Na ocasião, cerca de 150 mulheres participaram do treinamento ministrado pela
secretária e neuromaster coach, Selma Cezar, pelo apresentador da Rede Tv Elvis
Cezar e pela nutricionista, Thalyta Machado, que abordou temas como autoconheci-
mento, autocontrole e domínio mental.

Na sua terceira edição o programa tem o lema de incentivar a busca por um corpo e
mente mais saudáveis, por meio da mudança de hábitos e já elevou a qualidade de vida
para mais de 1700 famílias do município, se tornando uma política pública de referên-
cia para a região. Fotos: Fabiano Martins

O evento contou com todos os protocolos de segurança contra a Covid-19

Na ocasião, cerca de 150 mulheres participa-
ram do treinamento ministrado pela secretá-
ria e neuromaster coach, Selma Cezar, pelo

apresentador da Rede Tv Elvis Cezar
e pela nutricionista, Thalyta Machado,
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O Fundo Social de Solidari-
edade de Santana de Parnaíba,
promoveu nesta semana, uma
mega-ação que entregou 2.000
cestas básicas para os morado-
res de Santana de Parnaíba ins-
critos no Bolsa Família nos bair-
ros Jardim São Luís, Fazendi-
nha, Cidade São Pedro e Coli-
nas da Anhanguera.

A entrega contou com a co-
laboração de quatro empresas e
cada uma fez a doação de 500
cestas básicas para auxiliar quem
mais precisa, neste momento
em que as famílias têm sofrido
dificuldades ou que estão em
situação de vulnerabilidade so-
cial por conta da pandemia.

Os moradores da cidade que
necessitam de auxílio podem
procurar pelo Fundo Social de
Solidariedade que está localiza-
do na Rua Pedro Procópio, 213,
no Centro ou ligar no (11) 4622-
7050.

Mega-ação do Fundo Social de Solidariedade
de Santana de Parnaíba doa 2.000 cestas
básicas a quem mais precisa

Fotos: Dario Souza

 As ações foram realizadas nos bairros Jd. São Luís, Fazendinha, São Pedro e Colinas



MÓVEIS E DECORAÇÃO!•Página 12 ANO 13 | Nº 143|SÁBADO, 10  DE JULHO DE 2021

LA
N

ÇA
M

EN
TO

S 
20

21
APROVEITE. SÓ AQUI TEM!



ANO 13 | Nº 143|SÁBADO, 10  DE JULHO DE 2021 POLÍTICA •Página 13

O ex-prefeito de Santana de
Parnaíba e apresentador do Pro-
grama Brasil que Faz na Rede-
TV, Elvis Cezar, vem correndo
por fora e despontando na cor-
rida pelo Palácio dos Bandei-
rantes em 2022. Em pesqui-
sa divulgada recentemente
pela Govnet/Opinião em par-
ceria com o Jornal Gazeta do
São Paulo, o tucano aparece
pontuando em todos os os
6 cenários elencados para
o cargo de governador, fican-
do inclusive à frente do de-
putado federal do Novo Vi-
nicius Poit.

Em março, Elvis já havia
aparecido com 0,9% das inten-
ções de voto, hoje, 3 meses de-
pois, o apresentador já teve um
crescimento de mais de 300%
e, de acordo com a margem de

Elvis Cezar cresce em pesquisa
para o governo de São Paulo em 2022

e pontua em todos os cenários

O apresentador e ex-prefeito de
Santana de Parnaíba cresceu mais de
300% em relação ao último levantamento
e aparece com uma das menores
rejeições entre os possíveis candidatos

erro, em alguns cenários, está
empatado tecnicamente com os
possíveis candidatos, o deputa-
do estadual  Arthur do Val (Pa-
triota), do vice-governador, Ro-
drigo Garcia (PSDB) e do de-
putado federal, Vinicius Poit
(Novo). Além disso, entre os
possíveis candidatos, o ex-pre-
feito é o que possui uma das
menores taxas de rejeição,
23,8%.

A frente de um programa
com temas voltados ao em-
preendedorismo, onde já en-
trevis tou personal idades
como Geraldo Rufino, Rati-
nho, João Kepler, entre ou-
tros, o tucano fez história em
Santana de Parnaíba, cidade
onde foi vereador por duas
oportunidades e prefeito entre
os anos de 2013 a 2020, perío-

do em que alcançou importan-
tes marcas para o município
como a posição de cidade mais
segura da região metropolitana
de São Paulo, segunda melhor
gestão pública do Brasil, maior
crescimento percentual da his-
tória no IDEB, conceito A em
saúde pública, melhor em sus-
tentabilidade fiscal, dentre ou-
tras marcas e políticas públicas
que fizeram com que o político
fosse considerado por muitos
como o melhor gestor público
do Brasil.

Realizada nos dias 21 e 26
de junho em 168 municípios e
com margem de erro de 3,4
para mais ou para menos, a
pesquisa que entrevistou via
telefone 820 eleitores ainda
mostra que o preferido dos
paulistas em boa parte dos
cenários é o ex-governador,
Geraldo Alckmin, que chega a
alcançar a marca de 22% das
intenções. O candidato que apre-
senta o maior índice de rejei-
ção é o petista, Fernando Had-
dad, com mais de 40%.

O apresentador comentou
sobre a pesquisa e se sente bas-
tante feliz pelo seu nome ser
lembrado pela população de
São Paulo. “Para mim, é
motivo de muita alegria
aparecer e ser lembrado
para um cargo tão impor-
tante que é ser chefe de um
Estado como o Estado de São
Paulo, somos considerados o

coração do Brasil, estou à dis-
posição do meu partido, mas
acima de tudo da população do
Estado de São  Paulo. Como
vereador e prefeito de Santana
de Parnaíba, mostrei que é pos-
sível sim fazer melhorias em to-
das as áreas, e trazer dignidade
para população, quero conti-
nuar a contribuir e vou fazer
sempre o meu melhor!”, disse.

Elvis Cezar ao lado do preferido dos paulistas em boa parte dos ce-
nários o ex-governador, Geraldo Alckmin, que chega a alcançar a
marca de 22% das intenções
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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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A Prefeitura de Jandira,
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, anuncia a
antecipação da vacinação de
pessoas, sem comorbidades,
com 35 anos ou mais ,  a
partir do dia 07 de Julho,
para isto, os agendamentos
já estão disponíveis no site
da Prefeitura.

Conforme já destacado,
para ser vacinado(a), será ne-
cessário fazer um agenda-
mento, obrigatório, no site
https://vacinaja.sp.gov.br/ e
ao comparecer no posto de
vacinação, o munícipe pre-
cisará apresentar os seguin-
tes documentos: Cadastro de
Pessoa Física (CPF) ou car-
tão SUS, e comprovante de
endereço, no nome da pes-
soa que irá ser vacinada.

O único posto de vacina-

Prefeitura de Jandira anuncia antecipação
da vacinação contra a COVID-19 para os
jandirenses com 35 anos ou mais

ção na cidade de Jandira,
está si tuado na praça de
eventos de Jandira, localiza-
da na Rua Rubens Lopes da
Silva, 106 no Centro de Jan-
dira – SP, 06600-035.

Em resumo, os moradores
da cidade de Jandira deverão
primeiro realizar o agenda-
mento no s i te
jandira.sp.gov.br. e, após re-
ceber o protocolo de agenda-
mento, comparecer no dia e
hora do agendamento, muni-
do deste protocolo, docu-
mento oficial com foto e
comprovante de endereço.

A Secretaria Municipal
de Saúde, alerta que a po-
pulação que foi vacinada
para a Gripe (Influenza)
aguarde o período de 14 dias,
para poder receber o imunizan-
te contra a COVID-19.

Para ser vacinado(a),
será necessário fazer um

agendamento, obrigatório,
no site

https://vacinaja.sp.gov.br/

A Prefeitura de Jandira, atra-
vés da Secretaria Municipal de
Saúde (SMS) antecipou desde
o dia, dia 7 de Julho, a vacina-
ção contra a gripe (influenza)
para munícipes com idade su-
perior a 6 meses.

A aplicação das vacinas,
nas Unidades Básicas de
Saúde (UBS), será das 8 às
16 horas, com a extensão de
horário para as UBSs do Par-
que Santa Tereza e Jardim
Gabriela, que atenderão os
munícipes na aplicação da
vacina contra a influenza das
8 às 18:30.

Para ser vacinado os mu-
nícipes precisarão compare-
cer em uma das Unidades
Básicas de Saúde (UBSs) e
apresentar: documento oficial
(com foto), cartão de vaci-
nação, cartão SUS e compro-
vante de endereço (caso
compareça pela primeira vez
na UBS).

Conforme destaca o Minis-
tério da Saúde: “O Influenza é
uma infecção viral aguda do sis-

Prefeitura de Jandira antecipa vacinação contra a
gripe, para pessoas com idade acima de 6 meses

tema respiratório, de elevada
transmissibilidade e distribuição
global. Uma pessoa pode con-
traí-la várias vezes ao longo da
vida e, em geral, tem evolução

autolimitada. Porém, em alguns
casos, pode evoluir para uma
forma grave.”

Importante ressaltar que a

vacinação é considerada a in-
tervenção mais importante na
redução do impacto da influ-
enza. Estudos demonstram
que a vacinação pode redu-

zir entre 32% e 45% o nú-
mero de hospitalizações por
pneumonias e de 39% a 75%
a mortalidade por complica-
ções da influenza.
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A Prefeitura de Jandira,
através da Secretaria de Saúde,
realizou a contratação de 188
novos profissionais de saúde,
dentre eles médicos de diver-
sas especialidades, enfermeiros
e fisioterapeuta. As contrata-
ções, são resultados do Chama-
mento Público Emergencial
001/2021, que teve seu edital
datado de 25 de Abril.

Os novos contratados já es-
tão atuando nas Unidades de
Pronto Atendimento (UPA 24
horas), CCC (Centro de Com-
bate ao Coronavírus), Ambula-
tório Médico de Especialidades
de Jandira (AMEJ), UBS (Uni-
dade Básica de Saúde) e na Es-
tratégia de Saúde da Família.

Jandira contratou 188 profissionais de
saúde no primeiro semestre de 2021

De acordo com a Diretoria
de Recursos Humanos da Se-
cretaria de Saúde, um dos dife-
renciais que foram apresentadas
nestas contratações, foi a inte-
gração realizada pela Diretoria
de Recursos Humanos, que teve
a finalidade de valorizar os Pro-
fissionais, evidenciar o respeito
à vida e à dignidade da pessoa
humana, bem como a respon-
sabilidade para com o bem do
outro e do coletivo, num olhar
mais ampliado e de de forma
integral. Sempre destacando a
importância da saúde humani-
zada, onde atitudes como: Ou-
vir o paciente, se colocar no lu-
gar do outro, ter empatia, ouvir
mais do que falar, são atitudes
necessárias.

Na segunda quinzena de Ju-
nho, a Diretoria de Esporte e
Lazer de Jandira, lançou ofici-
almente o Programa Agita +,
que tem como objetivo incenti-
var a prática de esportes e ati-
vidades físicas.

A iniciativa do 'Agita mais'
nasceu de observações, confor-
me nos comunicou um dos Co-
ordenadores do Programa:

“Pensamos em criar o
AGITA+, pois observamos
muitas pessoas na Área de
Lazer do Trabalhador de
Jandira realizando exercí-
cios a atividades físicas de
forma inadequada, poden-
do correr um grande risco de
lesões ou problemas maio-
res.“ afirmou.

Para atender aos objetivos
do programa, são disponibiliza-
dos profissionais capacitados,
com formação em Educação
Física, para direcionarem ativi-
dades físicas/esportivas de uma
maneira segura.

O Programa AGITA +,

Diretoria de Esporte e Lazer de Jandira
apresenta o programa AGITA +

acontece no Novo tablado de
Jandira, localizado na Via de
Acesso João de Góes, 339 –
Jardim Alvorada, e proporci-
ona  atividades todos os dias,

em dois horários  diferentes:
Pela manhã, das 8 às 9 ho-
ras e também no início da noi-
te, das 18 às 19 horas. Im-
portante ressaltar que, a cada

dia  da  semana  acontece
uma atividade física/espor-
tiva diferente.

A Diretoria de Esporte de

Jandira destaca também que a
atividade física é uma ferramen-
ta  muito importante na preven-
ção e/ou recuperação da CO-
VID-19.

Receba toda semana GRÁTIS!

NO SEU WHATS E E-MAIL?
Manda um ZAP para: (11) 99800-2000

com a palavra (CADASTRO J A CIDADE)
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O Procon de Jandira apre-
senta balanço, onde destaca
aproximadamente 600 atendi-
mentos realizados no primeiro
semestre deste ano. Entre os
atendimentos destaca-se as
aberturas de Carta de informa-
ções preliminares e outras con-
sultas dos consumidores. Como
novidade, também foi informa-
do o retorno das audiências de
conciliação.

As audiências de conciliação
que estavam suspensas por con-
ta da pandemia, estão sendo re-
tomadas presencialmente e se-
rão realizadas às  sextas feiras,
por este motivo, neste dia não
haverá atendimento ao público.
Desta forma o atendimento pre-
sencial do Procon de Jandira,
passará a ocorrer de segunda a
quinta-feira, das 8 às 17 horas.
Os agendamentos para este
atendimento são realizados pelo
telefone 4707-6025.

Ressalta-se que o Procon de
Jandira funcionou normalmen-

Procon de Jandira apresenta balanço
do primeiro semestre e anuncia retorno
das audiências de conciliação
te durante a pandemia, medida
que foi tomada  partindo do fato
de que a população,  em gran-
de número,   ficou sem acesso
aos serviços de SACs  e ouvi-
dorias por conta da pandemia.

O Procon de Jandira segue
as diretrizes da Fundação Pro-
con, que preza pelo acolhimen-
to, ouvindo e orientando o con-
sumidor. O índice de resolução,
sem a necessidade de marcação
de audiência, chega a  90% dos
casos. Hoje as principais de-
mandas estão relacionadas ao
consumo de energia elétrica e
créditos consignados, no entan-
to, este importante órgão de
defesa do consumidor, tem uma
atuação ampla, conforme de-
monstra a relação abaixo:

Educação para o consumo;

Recebimento e processa-
mento de reclamações adminis-
trativas, individuais e coletivas,
contra fornecedores de bens ou
serviços;

Orientação aos consumido-
res e fornecedores acerca de
seus direitos e obrigações nas
relações de consumo;

Estudos e acompanhamen-
to de legislação nacional e in-
ternacional, bem como de deci-
sões judiciais referentes aos di-
reitos do consumidor;

Pesquisas qualitativas e
quantitativas na área de defesa
do consumidor;

Disponibilização de uma
Ouvidoria para o recebimen-
to, encaminhamento de crí-
ticas, sugestões ou elogios
feitos pelos cidadão quanto
aos serviços prestados pelo

Procon de Jandira, com o ob-
jetivo de melhoria contínua
desses serviços.

O trabalho do Procon de
Jandira durante esta pande-
mia, demonstra que para este
importante órgão a defesa do
consumidor está em primeiro
lugar.

A Prefeitura de Jandira,
através da Diretoria de Indús-
tria e Comércio, abre inscrições
para os cursos: organize seu
negócio; descomplique: Marke-
ting e, Pronto para crescer. To-
dos os cursos são resultados do
programa Empreenda Rápido.
Importante ressaltar que as va-
gas são limitadas.

O curso denominado “Orga-
nize seu negócio”, que ocorre-
rá presencialmente do dia 19 ao
dia 27 de Julho, é indicado para
quem já é um MEI (Microem-
preendedor Individual) e preci-
sa organizar melhor seu negó-
cio para atingir melhores resul-
tados. Ele é composto por seis
outros cursos, sendo eles: Será
que sou empreendedor?; O Em-
preendedor de sucesso; A For-
mação de Preço para o seu tipo
de negócio; Fluxo de Caixa
como ferramenta de gestão para
o seu negócio; Marketing Digi-
tal – Planejar para Vender pela
Internet e; Acesso ao crédito -
da identificação da necessidade
ao uso consciente dos recursos.

O curso denominado “Pron-
to para crescer'', que ocorrerá
presencialmente do dia 09 a 13
de Agosto,  também é indicado
para quem já é um MEI (Mi-
croempreendedor Individual)
que está em busca de capacita-
ção para tornar-se “Microem-
presa” e ter acesso a crédito.
Ele é composto por seis outros
cursos, sendo eles: Desenqua-

Prefeitura de Jandira, anuncia inscrições abertas para cursos
gratuitos à novos e atuais empreendedores da cidade

dramento do MEI e novas pos-
sibilidades de tributação; Cres-
cimento Planejado e Orientado
para Resultados; Indicadores
para seu Negócio; Inovação e
possibilidades de crescimento;
Marketing Digital – Planejar
para Vender pela Internet e
Acesso ao crédito - da identifi-
cação da necessidade ao uso
consciente dos recursos.

Por fim, o curso denomina-
do “Descomplique: Marketing”,
que ocorrerá de forma remota,
ou seja via plataforma EAD, no
próximo dia 28 de Julho. Tem
a finalidade de apresentar téc-
nicas que auxiliam o empreen-
dedorismo no seu posiciona-

8h às 17h. Para maiores infor-
mações, entre o telefone de
contato é: 4789 - 4320

O Empreenda Rápido é um
programa do Sebrae-SP, que
tem como objetivo oferecer em
um só lugar tudo o que o em-
preendedor precisa para abrir ou
ampliar o seu negócio baseado
em 6 pilares, o empreendedor
poderá realizar a abertura de sua
empresa com agilidade, acessar
crédito com as melhores taxas
de juros do mercado; aprender
a gerir a seu negócio; se inscre-
ver em cursos de qualificação
profissional; além de criar e
gerir soluções inovadoras e
acessar o mercado por meio
de parcerias com plataformas
digitais. Em resumo, o muní-
cipe poderá aprender ou aper-
feiçoar uma profissão, aprender
a gerir seu negócio e, dependen-
do do seu aproveitamento, terá
acesso a uma linha de crédito,
via Banco do Povo, com taxa
de juros variáveis de 0,35% a
1% ao mês.

mento de mercado e também
em sua atuação diária, para po-
der vender presencialmente e
pela internet.

Para realizar a inscrição nos
cursos, é necessário que o mu-

nícipe compareça na Casa do
Trabalhador de Jandira, locali-
zada na Rua: Rubens Lopes da
Silva, 333 – Centro, Jandira,
munido de RG e CPF. As va-
gas são limitadas e o atendimen-
to é de segunda a sexta-feira das
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Deixe seu ambiente se destacar

com o brilho do nosso trabalho!

Equipe formada por profissionais
altamente capacitados
e que amam o que fazem!!
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Na terça-feira, dia 6, a Pre-
feitura de Carapicuíba realizou
a entrega de licenças para cerca
de 100 ambulantes. Isso é a re-
gularização destes profissionais
para a prestação de serviços
para empresas e emissão de
nota como MEI (Microempre-
endedor Individual).

Vale ressaltar que a Prefei-
tura vem trabalhando desde
2017 em melhorias para os am-
bulantes. O Programa Ambu-
lante Legal, por exemplo, pro-
porciona dignidade a estes tra-
balhadores e facilita a circula-
ção dos pedestres no Calçadão
e no Terminal do Centro.

Dentre as ações teve a pa-
dronização do camelódromo,
que foi realizada com boxes de
arquitetura moderna, visando a
melhoria do aspecto do comér-
cio ambulante, atraindo mais
consumidores.

Prefeito Marcos Neves entrega
licença para cerca de 100 ambulantes

O ambulante Joselito, mais
conhecido como Nonô da Ta-
pioca, que tem uma barraca no
Calçadão, do Centro, comentou
sobre a importância da licença.

“Nossa documentação é
como se fosse uma escritura de
uma casa. É dignidade e o di-
reito de termos o MEI para po-
dermos empreender e dar em-
prego para o próximo também”,
disse.

Além do mais, por meio de
parceria com o Sebrae, foram

ofertados cursos para os em-
preendedores da cidade.

A Prefeitura de Carapicuíba
segue realizando melhorias na
cidade. No último sábado, dia
3, inaugurou a nova área de la-
zer na Av. Marginal do Ribei-
rão. O local conta com um
playground para as crianças,
academia ao ar livre e pista de
caminhada, tudo cercado com
grades de proteção.

A área tem o nome do poli-
cial Marcio José Nunes dos San-
tos, o “Malau”. A cerimônia de
inauguração contou com uma
pequena homenagem a ele.

Responsabilidade de todos

É importante ressaltar que o

Prefeitura de
Carapicuíba
inaugura nova
área de lazer na
Av. Marginal do
Ribeirão

munícipe deve colaborar com o
bom estado do local. Segundo
a lei nº 3519/18, quem deposita
lixo ou entulho nas calçadas,
boca de lobo, canteiros, jardins
e praças públicas, está sujeito a
multa. A penalidade varia de
acordo com a quantidade de
material despejado e pode che-
gar até R$ 9.000,00.

E para ajudar e colaborar na
fiscalização do descarte irregu-
lar, a administração lançou o
WhatsApp Denúncia. Agora,
quem flagrar infratores jogan-
do entulho em via pública, pode
gravar ou tirar foto da placa do
veículo e mandar junto com in-
formações para 94126-4022.



ANO 13 | Nº 143|SÁBADO, 10  DE JULHO DE 2021CIDADES•Página 22

A Prefeitura de Carapicuíba
iniciou na quarta-feira (7), a
vacinação de pessoas com 37
anos ou mais. Vale ressaltar que
o município está antecipando as
fases de vacinação. Os docu-
mentos necessários são: RG,
Cartão SUS, CPF e compro-
vante de residência. Haverá va-
cinação no feriado de 9 de ju-
lho, mas excepcionalmente nes-
te sábado não.

 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
megapolos. No Ginásio Ayrton
Senna são vacinados os idosos
que chegam a pé. Já no Estádio
do Niterói, a vacinação aconte-
ce no sistema drive-thru (den-
tro do carro). Os locais reali-
zam a aplicação da 1ª e 2ª dose
de segunda 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

Prefeitura de Carapicuíba
inicia vacinação de pessoas
com 37 anos ou mais

(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 37 anos ou mais

 Local: Ginásio Ayrton Senna (vacinação de pessoas a
pé)

Endereço: Av. Antônio Faustino, 98 – Cohab V
Segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas

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

Endereço: Av. Pilar do Sul – Cohab II
Segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas

A melhor divulgação para
o seu produto  ou serviço.

www.jacidade.com.br
ANUNCIE AQUI OU NO PORTAL
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Com o objetivo de enrique-
cer a identidade, a história e o
patrimônio de Carapicuíba, a
Prefeitura por meio da Secre-
taria de Cultura solicita à po-
pulação a contribuição com a
doação de bens culturais e his-
tóricos que possam agregar para
a formação e inclusão no Ar-

População pode contribuir para
acervo histórico de Carapicuíba

quivo Histórico Municipal.
A população pode contribuir

com materiais como fotografias,
documentos, manuscritos, gra-
vações em vídeo e áudio, além de
peças artesanais e também a dis-
ponibilidade para gravação de
depoimentos que registram fa-
tos e eventos de nossa cidade.

Com a coleção de bens his-
tóricos e culturais, além de con-
tribuir para a manutenção da
identidade histórica de Carapi-
cuíba, a variedade no acervo
oferece oportunidade de pes-
quisas e estudos para pesqui-
sadores, bolsistas e estagiá-
rios de instituições de ensino

público e privado.
O munícipe que possuir al-

gum material poderá entrar em
contato diretamente com a Se-
cretaria de Cultura e Turismo
localizada na Estrada da Aldei-
nha, 245 - Portão 2, Aldeia de
Carapicuíba ou pelo telefone:
(11)  4146-5239.

A população
pode contribuir
com materiais
como
fotografias,
documentos,
manuscritos,
gravações em
vídeo e áudio,

BENS CULTURAIS E HISTÓRICOS:BENS CULTURAIS E HISTÓRICOS:
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O Dep. Federal Arlindo Chi-
naglia (PT) esteve em Carapi-
cuíba pela terceira vez nos últi-
mos dias, a convite do Verea-
dor Prof. Naldo do PT de Ca-
rapicuíba. Nas ocasiões, foi or-
ganizada uma agenda extensa de
reuniões com lideranças sindi-
cais da região e um encontro
com o Prefeito de Carapicuíba,
Marcos Neves (PSDB) para tra-
tar de vários assuntos como re-
cursos para a cidade.

No dia 02 de junho de 2021
em reunião com lideranças po-
líticas da cidade o Dep. Arlindo
Chinaglia fez uma análise de
conjuntura sobre a política na-
cional e em função da agitação
política, ressaltou que é impor-
tante a conexão com a militân-
cia e população. Uma das ques-
tões levantadas pelo Dep. Ar-
lindo Chinaglia é a proposta do
Governo de retorno do voto
impresso e em sua opinião, as
urnas eletrônicas são seguras.
“Nós estamos inoculando uma

Dep. Federal Arlindo Chinaglia (PT)
e Vereador Prof. Naldo falam sobre
a “agitação” na política nacional
dúvida num sistema em que nin-
guém provou fraude, nem se-
quer suspeita consistente, e tam-
bém podemos estar vendendo
a ideia de que vamos dar ao fim
segurança”, afirmou.

O Deputado disse ainda
que aqueles que propõem
voto eletrônico caem em con-
tradição, “eu respeito quem
defende o voto impresso,
mas já trabalhamos o voto
impresso como comprovan-
te. Se vai haver o voto ele-
trônico e vai haver o voto
impresso, como se define que
o voto impresso é o compro-
vante e não o voto eletrônico?
”. Salientou.

O Vereador Prof. Naldo na
sua fala lembrou das vítimas do
covid19, “O Brasil é o epicen-
tro mundial da crise sanitária do
coronavírus, não há um único
lar neste país onde não falte um
parente, um ente querido, um
amigo, um conhecido, vivemos

em um luto sem fim”.

Falou da importância da
CPI do Covid 19, “Os rela-
tos de cada pessoa ouvida na
Comissão Parlamentar de In-

quérito – CPI no Senado Fe-
deral vai comprovando as
ações de um Governo nega-
cionista, que negou e nega a
ciência e desdenhou das va-
cinas e propõe tratamento

precoce que são comprovada-
mente ineficazes”. O vereador
conclui, “Nosso povo sempre
foi guerreiro enverga, mas não
quebra, a esperança voltará aos
lares dos brasileiros”.

Por Alex Souza
(Portal Carapicuíba)

Os sindicatos que represen-
tam os funcionários da CPTM
decidiram de forma conjunta de-
pois de assembleias realizadas
na terça-feira, 6 de julho de
2021, em decretar greve a par-
tir da zero hora de 15 de julho,
na próxima semana.

Conforme comunicado a
CPTM encerrou as negociações
salariais sem aumento referente
ao salários base de 21/22 e tam-
bém não definiu o pagamento
da PPR (Programa de Partici-
pação nos Resultados) do ano

CPTM entrará em greve no dia 15 de julho, afirma sindicatos
de 2020 e que deveria ter sido
quitado pela empresa ferroviá-
ria em março deste ano.

Os trabalhadores também
vão utilizar até a data progra-
mada para greve, coletes e ade-
sivos sobre a campanha salarial
e do pagamento desta PPR.

Até lá é esperado pelos sin-
dicatos que a CPTM volte a di-
alogar e busque uma solução
para o problema.

Em caso da realização desta
greve, a circulação dos trens nas
linhas 7-Rubi, 8-Diamante, 9-
Esmeralda, 10-Turquesa, 11-
Coral, 12-Safira e 13-Jade se-
rão afetadas.

AGORA VOCÊ PODE
ANUNCIAR AQUI
TODA SEMANA

 99800-2000

Chama!
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Receba o Jornal A CIDADE (Digital)

GRATUITAMENTE NO SEU WHATS E E-MAIL?
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#VACINA SIM! VACINA SALVA!

Manda um ZAP para: (11) 99800-2000
com a palavra (CADASTRO J A CIDADE)

envie seu e-mail para: acidade@ig.com.br
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Prefeito Rogério Lins entrega
nova sede do SAMU em Osasco

Fotos: Fernanda Cazarini

O prefeito de Osasco, Ro-
gério Lins, entregou terça-
feira, 06/07, a nova sede do
Serviço  de  Atendimento
Móvel de Urgência, na Ave-
nida Franz Voegeli, 930, no Par-
que Continental, mesmo ende-
reço da Companhia Municipal
de Transportes de Osasco
(CMTO).

O novo espaço agora leva o
nome de Júlio Cesar de Olivei-
ra, homenagem ao ex-motoris-
ta de ambulância do SAMU,
falecido em maio de 2020, víti-

ma da covid-19. Ele também
teve um mural estilizado em sua
homenagem.

Participaram da cerimônia
familiares do homenageado,
entre os quais a mãe Leonor
Bueno de Oliveira, a esposa
Maria Aparecida Elias Oliveira
da Silva, filhos e netos, além
da vice-prefeita Ana Maria Ros-
si, os secretários Fernando Ma-
chado (Saúde), Sérgio Di Ni-
zzo (Governo), o presidente da
Câmara Municipal, Ribamar
Silva, Josias da Juco (propôs a
homenagem) e demais mem-

bros do Poder Legislativo.

“O Júlio foi servidor, pai,
marido e irmão exemplar. Não
podíamos deixar de fazer esse
reconhecimento, prestar nossos
agradecimentos a ele e a toda a
equipe do SAMU, que diaria-
mente faz trabalho exemplar
ajudando a salvar vidas”, disse
Rogério Lins.

“É difícil encontrar alegria
em momento como esse, em
que tantas vidas foram levadas.
Mas não podemos deixar de
agradecer a todos do SAMU

pelo trabalho feito todos os dias
salvando vidas”, completou Fer-
nando Machado.

A equipe do SAMU tem
198 funcionários, entre mé-
dicos, enfermeiros, técnicos
de enfermagem, administra-
tivo, limpeza, técnico auxili-
ar  de  regulação médica
(TARM), condutores de am-
bulância e coordenação. Ao
todo são seis ambulâncias bá-
sicas, duas de suporte avança-
do e duas motolâncias. A base
anterior do SAMU funcionava
no Jardim Pestana.

A equipe
do SAMU
conta
com 198
profissionais
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A Prefeitura de Osasco en-
tregou na terça-feira, 6/7, a re-
forma da Creche Leonil Crê
Bortolosso, localizada na Rua
Presidente Costa e Silva, no
Helena Maria. Em período de
aulas presenciais, o equipamen-
to educacional atende 270 cri-
anças, de zero a 3 anos.

A reforma na creche foi ge-
ral e incluiu pintura interna e ex-
terna, manutenção nos telhados,
troca de pisos, portas e jane-
las, nova iluminação para os
ambientes, bem como revisão
elétrica e hidráulica. A esco-
la também recebeu novo mo-
biliário para as salas, cozinha e
refeitório.

“Há algum tempo eu vim
aqui e vi o quanto a escola pre-
cisava de uma reforma. E nós
estamos trabalhando para que
todos os nossos equipamentos
educacionais sejam revitaliza-
dos”, disse o prefeito Rogério
Lins, que esteve na creche
acompanhado do secretário de
Educação, José Toste Borges.

O playground da escola re-
cebeu novos brinquedos e um
tapete emborrachado para que
as crianças brinquem com se-
gurança.

 A Administração Munici-
pal tem aproveitado esse pe-
ríodo em que as aulas pre-
senciais estão suspensas por
conta da pandemia para revi-
talizar as escolas da rede muni-
cipal de ensino. Em 2020 foram
52 escolas revitalizadas. Esse
ano está em andamento a refor-
ma de outras 42.

Assim como as demais uni-
dades escolares que foram en-
tregues reformadas, a Creche
Leonil Crê Bortolosso foi adap-
tada para retomada das aulas
presenciais.

Creche Leonil Crê Bortolosso
é entregue reformada

Fotos: Fernanda Cazarini

“Há algum tempo
eu vim aqui e vi o
quanto a escola
precisava de uma
reforma.
E nós estamos
trabalhando para
que todos os
nossos equipamen-
tos educacionais
sejam
revitalizados”,
disse o prefeito
Rogério Lins
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Com a necessidade de ma-
nutenção do isolamento social
por conta da pandemia do co-
ronavírus, a Escola do Parla-
mento de Osasco (EPO) ofere-
cerá seis cursos de forma re-
mota para capacitar os funcio-
nários da Câmara Municipal de
Osasco.

Marcos Arruda, diretor da
EPO, explicou que a Câmara
firmou parceria com entidades
como o Sebrae para oferecer
esses cursos. Inicialmente vol-
tados ao público interno, esses
conteúdos serão disponibiliza-
dos posteriormente no site da
EPO e poderão ser acessados

Câmara fará capacitação
com funcionários de modo online
Escola do Parlamento oferecerá cursos sobre liderança, gestão, inteligência emocional

cipal. Outro curso dessa capa-
citação abordará técnicas de
atendimento aos cidadãos, ex-
plicou o diretor da EPO.

"Liderança" será o tema do
terceiro desses cursos de capa-
citação. Para o quarto curso,
“abordaremos temas da admi-
nistração privada, como recur-
sos e empresas. Mas, certamen-
te, o foco será na administra-
ção pública”, revela Arruda.

"Qualidade de vida no tra-
balho" será o tema do quinto
curso de capacitação oferecido
pela EPO. “Dimensões psico-
lógicas da qualidade no ambi-
ente de trabalho, desafios sobre

o tema, gestão ambiental, segu-
rança no trabalho, ergonomia e
outros temas serão abordados
por esse curso”, detalha o pro-
fessor.

O último curso da série de
seis capacitações promovidas
pela EPO falará sobre "gestão
e avaliação de pessoas na ad-
ministração pública".

Segundo Arruda, “a metodo-
logia utilizada será a da heuta-
gogia, onde o aluno guia a si
mesmo no aprendizado e pode
aprender de forma remota, ali-
nhada com a necessidade de
isolamento social exigida pela
pandemia”.

pelos cidadãos.

O primeiro desses cursos
será sobre inteligência emocio-

nal. O intuito é melhorar o au-
toconhecimento e autogerenci-
amento e a motivação dos fun-
cionários do Legislativo Muni-

Cumprindo seu Regimen-
to Interno,  a  Câmara de
Osasco entrou em Recesso
Parlamentar a partir desta
quinta-feira, 1º de julho.
Mas, os vereadores continu-
am atendendo à população
normalmente de forma ele-
trônica ou por telefone.

No período do Recesso Par-
lamentar, os trabalhos dos ve-
readores e os serviços adminis-
trativos da Câmara continuam
normalmente. Apenas não
acontecem os eventos oficiais.

Câmara dos vereadores entra

em Recesso Parlamentar
Atendimento
e atividades

parlamentares
continuam

A primeira Sessão Ordinária
após o recesso acontecerá no dia
3 de agosto de 2021, às 10h.

Muitos parlamentares apro-
veitam o período para intensifi-
car a fiscalização de obras e ser-
viços públicos. Todos os gabi-
netes funcionam normalmente
e as equipes dos vereadores es-
tão preparadas para atender aos
munícipes, registrar solicitações,
reclamações ou mesmo algum
chamado de emergência.

Lembrando que o atendi-
mento ainda está sendo feito de
forma remota. Para saber como
entrar em contato com a Câma-
ra Municipal ou com algum ga-
binete de vereador, acesse a
página principal do site
www.osasco.sp.leg.br.

JORNAL SEMANAL

LEIA       MAIS
NO PORTAL: WWW.JACIDADE.COM.BR
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Durante a Sessão Extraor-
dinária realizada na terça-feira
(06), na Câmara Municipal de
Osasco, o vereador Josias da
Juco ressaltou a importância
dos servidores públicos efe-
tivos que prestam serviços no
legislativoe também na Prefei-
tura de Osasco.

“Não só os assessores que
estão no nosso gabinete que nos
auxiliam. Nós temos um qua-
dro de efetivos na Casa que dão
continuidade aos trabalhos dos
vereadores. Passam vereado-
res, chegam vereadores e eles
continuam aqui nos dando toda
a atençãoe sustentação”, co-
mentou o parlamentar.

De acordo com o vereador
o trabalho desenvolvido pelos
servidores efetivos tem sido
fundamental para o bom de-
senvolvimento dos projetos,
destaque para os que atuam
na Controladoria Interna e na
Procuradoria Geral do Muni-
cípio. Ainda segundo o parla-
mentar, esses profissionais pre-
cisam ser lembrados pelo pa-
pel que desempenham para o
avanço da cidade.

Josias da Juco ressalta
importância de servidores públicos
efetivos na administração

“A Controladoria é formada
por servidores efetivos, técni-
cos, e isso é muito importante
para a nossa cidade. São servi-
dores efetivos que estão há um
bom tempo na administração.
Tanto na Controladoria , quan-
to na procuradoria, sempre que
precisamos eles estão disponí-
veis para nos atender e tirar
nossas dúvidas. Esses servido-
res tem muitas responsabilida-
des para desempenhar. Isso por-
que o gestor público não faz
tudo sozinho, não toma as de-
cisões sozinho, ele precisa de
um bom suporte”, comentou Jo-
sias da Juco.

A Controladoria Interna foi
criada em 2017, através da Lei
Complementar nº 333 e a mai-
oria dos cargos do setor é ocu-
pado por servidores efetivos
com capacitação técnica.

“Cada vez mais temos pro-
fissionais técnicos ocupando
funções importantes. E ve-
mos acontecer na gestão do
prefeito Rogério Lins que é
bem assessorado por profissi-
onais capacitados”, concluiu o
parlamentar.

POLÍTICA

O deputado estadual Ataíde
Teruel (Podemos) esteve na ma-
nhã desta quinta-feira, 08, no
gabinete do Presidente da Câ-
mara Municipal de Osasco, ve-
reador Ribamar Silva (PSD).

Na ocasião, o chefe do le-
gislativo agradeceu a visita do
parlamentar e o envio de emen-
das para Osasco. “Ataíde é um
deputado que tem compromis-
so com a nossa cidade, que sabe
as necessidades do nosso povo.
Agradecemos os 3 milhões de
reais em emendas parlamenta-
res que o senhor destinou para
Osasco”, retribuiu Ribamar.

Ribamar lembrou ainda que
alguns deputados vêm a Osas-
co buscar votos, mas esquece
do município depois que ga-
nham as eleições. “Ele é dife-
renciado e sabe que através da
política é possível mudar a vida
das pessoas. Além de ter os
votos dos osasquenses, ele é um
deputado atuante e que traba-
lha em prol do bem-estar da

Ataíde Teruel quer Ribamar Silva no Podemos
nossa cidade”, acrescentou o
presidente da Câmara.

O deputado agradeceu o
apoio e elogiou a atuação de
Ribamar na condução dos tra-
balhos legislativos. “Tenho ca-
rinho e muita admiração por
você. Nossa função é fazer o
que for possível para ajudar o
município e a população”, co-
mentou Ataíde Teruel.

Teruel aproveitou o encon-
tro para reforçar o convite já
feito pelos vereadores da ban-
cada do Podemos na Câmara
para que Ribamar filie-se a si-
gla, declarando apoio a pré-can-
didatura de Ribamar. “Meu de-
sejo é que você venha integrar
a família Podemos e que seja
eleito deputado federal nas pró-
ximas eleições”, enfatizou.

“Receber esses convites me
deixa honrado. Nosso objetivo
é fazer com que a cidade de
Osasco avance cada dia mais.
O futuro pertence a Deus”,
agradeceu Ribamar Silva.

A melhor divulgação para o seu produto  ou serviço.



PEÇA PELO
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SELEÇÃO BRASILEIRA

SELEÇÃO BRASILEIRA SUB-15

Os 28 anos de seca da Ar-
gentina sem conquistar um tí-
tulo importante não terão influ-
ência na final da Copa América
contra o Brasil, neste sábado
(10), no Maracanã, disse o téc-
nico Tite nesta sexta-feira (9).

Os dois gigantes sul-ameri-
canos se enfrentarão no Rio de
Janeiro com a longa seca na
Argentina mais uma vez no cen-
tro das conversas.

Os visitantes não conquis-
tam um título importante desde
a Copa América de 1993, e seu
melhor jogador, Lionel Messi,
nunca ganhou um troféu impor-
tante jogando pela seleção na-
cional.

"Isso é passado, quando a
gente fica olhando para passa-
do não é referência", disse Tite
sobre a seca argentina. "Nós

Copa América: Jejum de títulos da Argentina
não pesa em final com o Brasil, diz Tite

Seleções disputam
Copa América neste
sábado, às 21h, no

Maracanã

estamos invictos na Copa Amé-
rica, os números são os melho-
res das duas Copas Américas,
então não vejo significado mai-
or."

A expectativa e as brincadei-
ras aumentaram em ambos os
lados. Na quinta (8), o presiden-
te Jair Bolsonaro disse ao pre-
sidente argentino, Alberto Fer-
nández, que o Brasil venceria

por 5 a 0, mas Tite minimizou
os jogos mentais.

"É uma maratona mental que
nós enfrentamos", disse. "Nos-
so jogo é diferente do jogo da
imprensa, do torcedor, no que
se refere a preparação, treina-
mento, e estar concentrado",
afirmou. "Não dizendo que não
seja importante, elas são impor-
tantes, mas com outro viés, de

quem analisa sob um outro con-
texto. Por nós é da provocação,
da tirada de onda, dos enfren-
tamentos, da história de enfren-
tamento em equipes de um e
outro. Mas não é a essência, a
essência é do trabalho, do dia a
dia, de nos prepararmos para
fazer um grande jogo."

O Brasil entrará em campo
sem Gabriel Jesus, que está sus-

penso, e o lateral Alex Sandro
passará por um último teste fí-
sico.

Tite foi tímido quando ques-
tionado sobre como marcar
Messi.

"Eu sei, mas não vou dizer",
disse ele a um repórter, antes
de acrescentar, "a gente não
neutraliza, a gente diminui ações
do adversário".

Pedro Henrique:
Do extinto Projeto
Segundo Tempo para
Seleção Brasileira!

Pedro como é conhecido
está atuando duas categorias
acima, ele disputou o Brasilei-
ro Sub 17 esse ano mais o Ti-
mãozinho não passou da Pri-
meira fase e agora se prepara
para a disputa do Paulista que
se inicia no segundo semestre.

Pedro Henrique iniciou sua
carreira no Grêmio Barueri aon-
de foi campeão estadual sub 7
e recebeu o prêmio de melhor
jogador da competição e foi
vice-artilheiro marcando 59 gols
em 27 jogos. Só que antes dis-
so o menino participou do ex-
tinto "Projeto Segundo Tempo"
no ginásio do Seninha na Co-
hab de Carapicuíba e logo de-
pois foi destaque na peneira do
Chelsea no Clube Paineiras no
Morumbi.

Já no Corinthians Pedro
conquistou diversos títulos pelo

futsal em todas as categorias
desde do sub 9 até o sub 14 e
alcançou a marca de mais de
250 gols oficial computados pela
Federação Paulista de Futsal.

Nesse período Pedro foi re-
presentar o Brasil no Mundial
da Copa Danone que foi dispu-
tado na Espanha. O atleta foi
representando nosso país pelo
Colégio Amorim, onde ele es-
tuda e mais uma vez o garoto
foi destaque sendo o Capitão do
Título, artilheiro e escolhido o
melhor jogador do mundial.

Nascido e criado em Osas-
co  no bairro do Jardim São Vi-
tor o menino agora vai vestir a
tão sonhada camisa amarelinha
da seleção canarinho.

Pedro se apresenta na Gran-
ja Comary no Rio de Janeiro,
dia 13 de julho e fica em prepa-
ração para o Sul-americano até
o dia 22 do mesmo mês.

O jovem Pedro Henrique atleta do Sport Clube Corinthians Paulista foi convocado pela primeira
vez  para Seleção Brasileira Sub-15 que irá disputar o Sul-americano no final desse ano




