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Fome pode ter atingido até 811 milhões de pessoas em todo o planeta, segundo relatório da Organização das Nações Unidas (ONU)
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SOCORRO!

O aplicativo SOS Mulher
possibilita que mulheres com
medidas protetivas concedidas
pelo Tribunal da Justiça de São
Paulo possam pedir socorro
quando estiverem em situação
de risco. Por ele, as vítimas so-
licitam ajuda apertando apenas
um botão no celular e a viatura
da Polícia Militar mais próxima
é enviada rapidamente para o
local onde foi emitido o sinal.

O acesso ao socorro pelo
aplicativo se dá em três passos
simples. Primeiro, é necessário
ter medida protetiva concedida
pelo Tribunal de Justiça de São
Paulo; com a medida válida, é
só instalar a ferramenta dispo-
nível para download para IOS
e Android e depois realizar ca-

“SOS Mulher”:
vítimas podem pedir
ajuda apertando
apenas um botão

Ferramenta agiliza atendimento a
mulheres com medidas protetivas

Mais segurança para as mulheres!

dastro dos dados pessoais. SOS
Mulher, produzido pela PMSP,
e apoia o combate à violência
doméstica.

Funcionamento – Os usu-
ários cadastrados podem pedir
ajuda sempre que estiverem em
perigo. Para isso, é preciso aper-
tar o botão disponível na ferra-
menta por cinco segundos. Au-
tomaticamente é gerada uma
ocorrência de risco à integrida-
de física pelos Centros de Ope-
rações da Polícia Militar (Co-
pom) em todo o Estado.

Após a chegada da equipe
policial, é essencial que o usuá-
rio apresente a decisão do juiz,
comprovando o descumprimen-
to da medida protetiva e as pro-
vidências decorrentes.
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RELATÓRIO DA ONU

811 MILHÕES DE PESSOAS
PASSAM FOME NO MUNDO HOJE!

Políticas públicas garantem o acesso
básico à alimentação, afirma especialista

Fome pode ter atingido até
811 milhões de pessoas em
todo o planeta, segundo
relatório da Organização
das Nações
Unidas (ONU)

Cresceu o número de pes-
soas que passam fome pelo
mundo no ano passado, se-
gundo relatório da Organiza-
ção das  Nações  Unidas
(ONU). De acordo com os
dados, a fome pode ter atin-
gido até 811 milhões de pes-
soas em todo  o  p lane ta .
Além disso, cerca de 160
milhões não conseguiram se-
quer ter acesso à quantidade
de alimentos suficientes para
cobrir as necessidades.

Em entrevista à CNN, Gus-
tavo Chianca, representante ad-
junto da FAO (Organização das
Nações Unidas para a Alimen-
tação e a Agricultura), afirmou
que é preciso uma implementa-
ção de políticas públicas fortes
para garantir o acesso básico à
alimentação no Brasil, como o
de programas como o Bolsa
Família, o auxílio emergencial

durante a pandemia de Covid-
19 e a alimentação escolar para
crianças e jovens.

“Esses dados mostram as
pessoas em insegurança alimen-
tar, ou seja, pessoas no mundo
que não tiveram condição de se
alimentar ao menos uma vez por
ano ou que alimentação não foi
o suficiente naquele período.
Isso é muito grave. Houve um
aumento importante com a Co-
vid-19 na fome do mundo, e
teve um impacto no Brasil”, dis-
se Chianca.

Segundo o especialista, des-
de o início da pandemia do novo
coronavírus, o país tem 23,5%
de pessoas a mais em insegu-
rança alimentar. “Aumentamos
12,1 milhões de pessoas no país
em insegurança alimentar. Isso
devido a crise da Covid-19, que
traz impacto um econômico.”

No início de junho, o presi-

dente Jair Bolsonaro (sem par-
tido) disse que o Brasil deve se
tornar o maior produtor de ali-
mentos do mundo. Questiona-
do como isso é possível, uma
vez que tanta gente passa fome
no país, Chianca explicou que
a questão da fome não está re-
lacionada apenas com a produ-
ção de alimentos.

“O Brasil é um importan-
te exportador de alimentos,
garante a segurança alimen-
tar de muitos países que po-
dem comprar e não podem
produzir o suficiente para ali-
mentar sua população. Mas
tem uma série  de outras
questões, principalmente a
econômica. O acesso aos ali-
mentos se dá, na maioria dos
casos, pela compra. Você
pode ter muito alimento num
supermercado ao lado de casa,
mas não tem como comprar”.

• A fome no mundo é uma questão grave que deve permanecer no centro
das discussões entre os países — é inadmissível que em um planeta onde a
produção poderia alimentar toda a população, milhões de pessoas ainda mor-
ram de fome.

• A erradicação da fome integra os Objetivos de Desenvolvimento Susten-
tável da ONU, mas com a pandemia causada pela Covid-19, a expectativa é
que o número de pessoas em situação de insegurança alimentar, desnutrição e
subnutrição aumente.

• A fome tem ligação direta com todas as formas de desigualdade, mas
também pode ser potencializada por fatores climáticos, guerras e conflitos,
poluição, escassez hídrica, pragas, degradação do solo e até desinteresse polí-
tico e falhas de governança.

• Relação entre as desigualdades e a fome, como a cultura do desperdício
age ativamente no aumento da miséria, os motivos pelos quais o Brasil se
tornou um dos epicentros da fome no mundo e o que fazer para minimizar esse
problema em nossa sociedade.

• Os programas de transferência de renda integram ações que poderiam
acabar com a fome no Brasil. A ideia da renda básica universal é antiga, mas
é bem-sucedida em vários países, inclusive os Estados Unidos e recomendada
pela ONU.

Foto: Reprodução Google
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Prefeitura doa área à CDHU
e milhares de moradores obtêm
seus títulos de propriedade

Ter a documentação em dia
da moradia e consolidar o so-
nho da casa própria é uma con-
quista que não tem preço. A
Prefeitura de Barueri ajudou
milhares de famílias moradoras
dos apartamentos no Jardim
Paulista, construídos pela
CDHU (Companhia de Desen-
volvimento Habitacional e Ur-
bano), do governo do estado de
São Paulo, a obterem seus títu-
los de propriedade.

O prefeito Rubens Furlan
sancionou no início deste mês
a lei 2.842 que transfere à
CDHU por doação os terrenos
onde foram construídos 1.088
apartamentos. De acordo com
a lei, as transferências “serão
feitas para que a CDHU desti-
ne os imóveis doados, exclusi-
vamente, para a implantação e
regularização de unidades habi-
tacionais destinadas à população
de baixa renda do município”.

“Dos 1.088 apartamentos
existentes construídos na déca-
da de 90, a maioria já foi quita-
do, mas mesmo assim os pro-
prietários ainda não consegui-
ram os documentos de posse”,
explica Gregório Maglio, secre-
tário da recém-criada Secreta-
ria Municipal de Habitação
(Sehab).

Com a doação da Prefeitu-
ra, será possível regularizar os
imóveis do local e os proprietá-
rios que já tiverem seus aparta-
mentos totalmente pagos pode-
rão obter a documentação defi-
nitiva de propriedade.

Essa operação de regulariza-
ção fundiária está baseada na lei
federal 13.465/2017 e pelos de-
cretos 9.310 e 9.597 de 2018,

que estabelecem os procedimen-
tos para a avaliação e a aliena-
ção dos imóveis da União.

Também interessada na so-
lução dessas pendências, a
CDHU tem um programa pró-
prio que “promove ações que
propiciem a regularização fun-
diária de núcleos e conjuntos
habitacionais construídos pela
companhia, concretizando o di-
reito à moradia e à cidade”.

Gratidão pela conquista

Moradora do conjunto ha-
bitacional do Jardim Paulista, a

tária de Assistência e Desenvol-
vimento Social, Adriana Bueno
Molina, ao secretário da Sehab,
além dos profissionais da Secre-
taria de Obras e do Departamen-
to Jurídico da Prefeitura.

Alessandra também lembra
com carinho da mãe já faleci-
da, Angela Gorgonha, que ini-
ciou a movimentação dos mo-
radores para a regularização da
área, há quase trinta anos.

“Me lembro perfeitamente
da minha mãe sentadinha dati-
lografando ofícios em uma má-
quina de escrever antiga, de cor
laranja, que ela tinha, solicitan-
do a regularização do espaço.
Também me veio a lembrança
do dia em que recebeu o tele-
grama com a notícia que tinha
sido beneficiada com a mora-
dia própria (até hoje tenho guar-
dado esse telegrama), jamais
esquecerei aquela alegria, aquele
sorriso!  Tenho absoluta certe-
za de que lá do céu ela está
muito contente com essa impor-
tante conquista”.

O novo projeto habitacional no Bairro dos Altos, que pre-
vê a construção de 1000 apartamentos, ainda não tem inscri-
ções abertas.

Na primeira fase haverá um diagnóstico, depois o proces-
so licitatório, a definição dos valores e, por fim, a obra, que
deve ser entregue no final deste mandato.

A Secretaria de Habitação (Sehab)  informa que os aparta-
mentos serão destinados às famílias que fazem uso do bene-
fício aluguel social e também haverá um período de inscri-
ções.

Assim que forem abertas as inscrições, a Sehab divulgará
amplamente nos canais oficiais da Prefeitura de Barueri.

Novo projeto habitacional
de Barueri não tem
inscrições abertas

assistente social Alessandra
Gorgonha fez questão de dei-
xar pública sua gratidão pela
conquista em seu perfil no Fa-
cebook. “Somente quem mora
no local sabe a relevância des-
se momento”, relata.

“Muitas famílias já quitaram
com muita dificuldade seus
apartamentos e agora terão o
direito à documentação. Nun-
ca fui de expor situações da área
em redes sociais, mas hoje te-
nho como dever agradecer as

pessoas responsáveis por esse
momento”, afirmou a assisten-
te social no seu texto.

Ela agradece ao prefeito
Rubens Furlan, que acatou o
pedido dos moradores, à secre-
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Programa “Meu Pet” do Governo
estadual chega a Barueri

O programa “Meu Pet”, da
Secretaria de Saúde do Estado
de São Paulo, por meio da Co-
ordenadoria de Defesa e Saúde
Animal, chega a Barueri para
trazer ainda mais bem-estar aos
animais domésticos e tranquili-
dade a seus tutores, oferecen-
do infraestrutura de qualidade
no atendimento veterinário em
concomitância com a Secreta-
ria de Recursos Naturais e Meio
Ambiente (Sema).

O local cedido pela Prefei-
tura de Barueri para implanta-
ção da clínica fica no Centro de
Proteção ao Animal Doméstico
I (Cepad). Lembrando que o
setor já oferecia atendimento de

rotina gratuito aos pets dos mo-
radores. Para tanto, o Centro
passará por uma reestruturação
visando ampliar a assistência.

A marcação da consulta po-
derá ser feita por agendamento
prévio e os números mensais de
atendimentos estimados impres-
sionam. Estão previstas, men-
salmente, 300 consultas gerais,
100 delas com especialistas;
400 castrações; 25 cirurgias,
dentre as quais ortopédicas,
obstétricas, oncológicas e gerais;
50 procedimentos, como trata-
mento de TVT (tumor venéreo
transmissível), sondagem e re-
tirada de espinhos / miíase (in-
fecção de pele causada pela pre-

sença de larvas de moscas); 60
curativos; 1000 retornos de
acompanhamento e medica-
ções; 350 exames de imagem
(ultrassom e eletrocardiograma)
e biológicos (sangue, bioquími-
cos, parasitológicos) e muito
mais. E tudo isso de graça para
o munícipe! Serão contempla-
dos todos os animais pertencen-
tes a pessoas residentes em Ba-
rueri e os casos de maus-tratos
atendidos pelas polícias Militar
e Civil Ambiental.

O engenheiro da Secretaria
Estadual de Saúde, Pedro Issau
Omuro, compareceu ao Cepad
I nesta terça (dia 13) para ana-
lisar o local e verificar as ade-

quações do espaço. Segundo ele,
a inspeção permite levantar os
materiais necessários para o
processo de licitação. Ele ainda
elogiou a estrutura do Cepad e
disse que ela permite a celeri-
dade das obras. "A estrutura está
boa, não está difícil, dá para fa-
zer uma reforma rápida. Acre-
dito que isso facilita bastante o
processo.", comentou.

Para a médica veterinária do
Cepad, Camilla Panizza de Ca-
margo, o projeto estadual e a
infraestrutura municipal vão
impulsionar ainda mais os aten-
dimentos existentes de saúde
animal em Barueri e contribuir
fortemente com o bem-estar dos

pets. “Muita coisa vai mudar.
Essa clínica representa um de-
sejo antigo da cidade, inclusive
da gente que é do grupo técni-
co, porque a demanda é muito
grande”, conta.

De acordo com Camila,
“atualmente, com a pandemia,
a gente tem feito uma média de
120 a 150 atendimentos mensais,
e nossa intenção é chegar a pelo
menos 300. Melhorando nosso
centro cirúrgico, a nossa estru-
tura, tendo uma ala de labora-
tório, um local específico para
fazer exames de imagens, a gen-
te vai conseguir passar a aten-
der média e alta complexidade
num futuro breve”, comemora.

Existe um grande público em
busca de se profissionalizar na
fotografia, mas não sabe por
onde começar ou qual caminho
seguir. A Secretaria de Cultura
e Turismo de Barueri, em par-
ceria com o MIS (Museu da
Imagem e do Som), está com
inscrições abertas para a ofici-
na Luz e Ação – Fotografia
Como Trabalho, com Beto Sal-
gado. Gratuita e on-line, a ofi-
cina vem com o intuito de aten-
der esse desejo dos alunos e dar
suporte para um curso profissi-
onalizante e voltado para o de-
senvolvimento de negócios na
fotografia.

Serão oferecidas 50 vagas
por cidade e a oficina terá du-

Cultura abre inscrições para a oficina Luz e Ação – Fotografia como Trabalho
ração de duas horas. Podem
participar pessoas que tenham
interesse em começar a carrei-
ra fotográfica e com idade a
partir de 14 anos. As aulas se-
rão de segunda a sexta-feira, de
19 a 23 de julho (cada candida-
to escolhe um dos dias para par-
ticipar), das 19h às 21h, e a ofi-
cina será realizada ao vivo na
plataforma Zoom. As inscrições
serão via Sympla e o link de
acesso à aula será enviado au-
tomaticamente ao aluno no e-
mail cadastrado na ficha de ins-
crição, assim como o certifica-
do.

O objetivo do curso é dar
um direcionamento sólido para
os alunos que pretendem ingres-

sar no mercado fotográfico ou
já trabalham na área e buscam
crescer, apresentando exemplos
práticos e propondo ações dire-
tas que geram resultados rápi-
dos e importantes para o seu
desenvolvimento profissional.

Sobre o professor
Beto Salgado é fotógrafo e

professor de fotografia, se de-
dica à profissão há 18 anos. Já
trabalhou com grandes fotógra-
fos em São Paulo atendendo
clientes como Carrefour, Alma-
pBBDO e Leo Burnett.   É em-
preendedor e trabalha como
agente cultural, desenvolvendo
o audiovisual na região do Vale
do Paraíba.

https://portal.barueri.sp.gov.br/Noticia/14072021-cultura-abre-
inscricoes-para-a-oficina-luz-e-acao-fotografia-como-trabalho

Links de inscrição:
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Árvores são organismos
vivos cada vez mais raros no
meio urbano. Elas são essen-
ciais para controlar a tempe-
ratura, a umidade, para a
produção de oxigênio e a ab-
sorção de gás carbônico,
além de reduzir a degradação
do solo, preservar nascentes,
mantendo os níveis dos re-
servatórios responsáveis pe-
los abastecimentos das gran-
des cidades.

 Elas precisam de cuidado
e atenção para que cresçam sau-
dáveis e não causem transtor-
nos ao ambiente urbano. É aí
que entra a poda: um procedi-
mento que exige conhecimento
e perícia e, portanto, deve ser
feito pelos órgãos competentes.

Em Barueri, esse trabalho
é feito com muito cuidado
pela Secretaria de Recursos
Naturais e Meio Ambiente
(Sema). Ela entra em ação
quando as árvores estão lo-
calizadas em vias públicas,
como em calçadas e cantei-
ros, ou em espaços públicos,
como em praças e parques,
sem o contato com a rede
elétrica. Já quando os galhos

Sema realiza quase três mil
podas de árvores em um ano
atingem a rede elétrica, a res-
ponsabilidade da poda fica por
conta da Enel, que faz a inter-
venção com toda a segurança.

 De junho de 2020 a junho
de 2021 foram atendidas 935
solicitações pela Sema, com
uma média de três exemplares
arbóreos para cada uma, totali-
zando 2.805 procedimentos
dessa natureza.

A poda deve ser realizada
por um profissional habilitado,
com orientação técnica e por
meio de equipamentos especí-
ficos para que ocorra a cicatri-
zação e o crescimento sadio da
planta, amenizando o estresse
sofrido pela intervenção.

Quando uma árvore locali-
zada em área pública apresenta
risco de queda, a responsabili-
dade de efetuar a remoção tam-
bém é da Sema, porém, é ne-
cessário autorização ambiental
para que a medida seja execu-
tada legalmente.

 A engenheira florestal da
Sema, Gabriela Mendes, infor-
ma que os munícipes podem
tirar suas dúvidas, requisitar

as podas e corte de árvores
de maneira correta com agen-
damento prévio e sem come-
ter ilegalidades. “As solicita-
ções de poda podem ser re-
alizadas via APP Barueri
ou por  meio de  agenda-
mento  p rév io  no  Ganha
Tempo, assim como os pe-

didos de corte, que estão res-
tritos a marcação antecipada,
com apresentação de docu-
mentação necessária para
atendimento no Ganha Tem-
po. As dúvidas podem ser
esclarecidas pelo telefone da
Secretaria: (11) 4199-1500”, es-
clarece a profissional.

Sema
recebeu em

12 meses
935

solicitações
de poda

Fotos: Fernando Foca e Junior Holanda/Secom
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Profesp Elite Aprendiz gera ótimos resultados
Em período de pandemia

muitas atividades ficaram para-
das. Não foi o caso da  equipe
do Profesp  Elite Aprendiz, que
aproveitou o tempo para fazer
um trabalho de levantamento de
informações dos 45 participan-
tes. Desde ligações telefônicas,
visitas nas casas dos adoles-
centes e até suporte para al-
gumas famílias que perderam fa-
miliares próximos. O trabalho
não parou.

Por meio de um acordo en-
tre as Secretarias de Assistência
e Desenvolvimento Social
(Sads) e Educação, foi disponi-
bilizada uma sala da plataforma
Google for Education, utilizada
para a continuidade das aulas,
já que não era possível fazer isso
presencialmente.

Paralelamente, a equipe do
Profesp Elite Aprendiz fez uma
busca de vagas nas empresas,
visando a colocação desses jo-
vens no mercado de trabalho. O
resultado foi que, dos 45 jovens,
oito já estão inseridos em em-
presas como aprendizes.

Onde tudo começou

Em agosto de 2017 come-
çou o Programa Força no Es-
porte (Profesp) em Barueri. A
novidade foi trazida pela Depu-
tada Federal Bruna Furlan.

O objetivo do Programa é
acompanhar crianças e adoles-
centes no contraturno escolar
oferecendo atividades esporti-
vas, apoio educacional, noções
de civismo, ações socioassisten-
ciais, acompanhamento famili-
ar e cuidados com a saúde.

Em Barueri, a gestão do
Profesp é feita pela Sads em
parceria com o 20° Grupo de
Artilharia de Campanha Leve
(GACL).

Profesp Elite Aprendiz

A Lei 2.741/2020 criou o
Profesp Elite Aprendiz. Ela pre-
vê que ao sair do Profesp Es-
portes, o jovem, que entrou
com oito anos no programa, aos
14 vá para o Profesp Elite, pas-
se por uma capacitação de seis

Dos 45 jovens atendidos atualmente pelo programa, oito já conseguiram colocação

Foto:  Divulgação Sads (foto de arquivo anterior à pandemia)

meses e receba durante esse
período o valor de 10% do sa-
lário mínimo. Na sequência, é
encaminhado para um estágio
recebendo o valor de meio sa-
lário mínimo. Ganhando expe-
riência, é hora de disputar uma
vaga na empresa como aprendiz.

Para a secretária da Sads,

Adriana Bueno Molina, o resul-
tado é muito bom: “no início,
vemos uma criança em situação
de vulnerabilidade, oferecemos
atividades no contraturno esco-
lar e, quando chega a adoles-
cência, participando do Elite
Aprendiz, ela vence as dificul-
dades e pode disputar uma vaga
no mercado de trabalho de for-

ma igualitária com aqueles que
tiveram as melhores oportuni-
dades. Isto graças a um investi-
mento feito na parte social e na
parte emocional e, é claro, con-
tando com toda estrutura que a
cidade de Barueri oferece”. É
assim que Barueri consegue
transformar a vida dos jovens e
de suas famílias.

Uma cidade com vastidão
em áreas verdes e opções de
lazer é uma cidade mais viva
e feliz. Barueri preenche
esse requisito e isso vai se con-
solidar ainda mais quando o
novo Parque da Juventude es-
tiver pronto.

Mais do que uma nova op-
ção de espaço verde na região
do Chácaras Marco para rela-
xar e aproveitar com a família,
o Parque da Juventude é fruto
de um projeto inovador, cujo
conceito irá revolucionar tudo
o que se conhece em termos de
lazer. Assinada pelo arquiteto
Benedito Abbud, a obra repre-
senta o maior espaço de lazer e
de esportes de toda a região
oeste da Grande São Paulo.

Os moradores do entorno já
estão comemorando. Edson Se-
gantine, conhecido no bairro
como Cabelo, é morador e co-
merciante da Rua Tilápia há
quase 40 anos. Ele confessa
estar muito satisfeito com a no-
vidade sobre o parque. "A no-
tícia da construção desta nova
opção de lazer está sendo rece-
bida com muita alegria por to-
dos nós aqui do bairro. Sem
dúvida será maravilhoso ver
nossas crianças e adolescentes
tendo um local tão bonito para
a prática de esportes e lazer.
Fora a valorização do bairro,
que ficará muito mais bonito",
comemora.

Os 170 mil metros quadra-
dos de área abrigarão bem mais
do que as tradicionais pistas de
caminhada e de ciclismo, mas
também de skate. Outras novi-
dades serão as praças de cross-

Parque da Juventude: mais do que um
espaço verde, um novo conceito de lazer
fit, streetball e a tão esperada
praça molhada, com elementos
que esguicham água e certa-
mente farão a alegria da crian-
çada nos dias ensolarados. Para
compor esse clima tropical não
poderá faltar uma praia de areia
e, claro, um grande e bem equi-
pado playground.

Os apaixonados por espor-
tes terão até dificuldade de es-
colher, já que o local terá cam-
po de futebol, quadra de tênis,
três quadras poliesportivas e
duas quadras de vôlei de areia.

A infraestrutura inclui ainda,
além das áreas administrativas,
sanitários e guaritas, espaços
com pórtico, palco para shows,
cobertura multiuso, sala verde,
docas, lanchonete e área para
food trucks.

Preservação
e sustentabilidade

Localizado entre as avenidas
Marco e Antônio Furlan, a Rua
Tilápia e a Estrada dos Romei-
ros, o Parque da Juventude tra-
rá muita valorização a toda re-
gião. A arquitetura e o paisagis-
mo locais têm muito a ganhar
com o empreendimento pú-
blico, principalmente porque
segue todos os princípios de
sustentabilidade e presa pela
preservação do meio ambien-
te, afinal, está próximo ao lei-
to do rio Tietê.

“É um presente de 170 mil
metros para a população, em
uma área que vai ficar totalmen-
te urbanizada. Com o parque
nós vamos preservar a vegeta-
ção que já existe aqui, como as
árvores nativas que já existem
aqui”, destaca o secretário de

Obras de Barueri, Beto Piteri.

Para complementar, o Par-
que Linear, outra grande obra
verde que está sendo construí-
da pela Prefeitura, terá inte-
gração com o Parque da Ju-
ventude, conforme frisa Pi-
teri: “e ainda vamos integrar
com o Parque Linear, que vai
fazer uma ligação direta aqui
no Parque da Juventude, que
vem lá da Aldeia de Barueri. É
um projeto grande”.

As obras do novo parque ti-
veram início no dia 19 de maio.
O prazo total para execução dos
serviços é estimado em 730 dias.
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Prefeito Marcos Tonho realizou
a entrega de cerca de 130 óculos
para os moradores da cidade

Para seguir promovendo
qualidade de vida aos morado-
res da cidade, na última quarta-
feira (07), o prefeito Marcos
Tonho participou da entrega de
cerca de 130 óculos gratuitos
para as famílias atendidas pelos
CRAS e NAS de Santana de
Parnaíba

A cerimônia, que aconteceu
na Arena de Eventos, contou
com todos os protocolos de pre-
venção contra o coronavírus e
teve a presença de representan-
tes do executivo e legislativo,

secretários municipais, além dos
munícipes atendidos pelo
CRAS Centro e Fazendinha e
NAS Itapuã.

Para fazer a solicitação dos
óculos, os moradores atendidos
pelas unidades de Assistência
Social do município devem
apresentar a receita médica. Na
sequência eles são chamados
para a escolha do modelo e ajus-
tes necessários e, depois, são
avisados da data de entrega.

O prefeito Marcos Tonho,
em suas palavras, falou da emo-

 Para fazer
a solicitação dos

óculos os moradores
devem procurar a

unidade de Assistência
Social mais próxima

Fotos: Fabiano Martins

ção que estava sentindo no mo-
mento da entrega dos óculos
para os munícipes.

“Nosso governo  investe no
social, foram mais de 130 ócu-
los entregues. Foi um evento que
me deixou muito contente e com
muita alegria no meu coração.
Receber das pessoas o carinho,
isso me motiva ainda mais a tra-
balhar por essa população
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Santana de Parnaíba, segui-
rá as novas medidas do Plano
São Paulo, o que é uma notícia
importante para o comércio lo-
cal, pois na última quarta-feira,
(07), o governo do Estado de
São Paulo, anunciou a amplia-
ção do horário para funciona-
mento dos comércios e servi-
ços não essenciais a partir da
próxima sexta-feira, (09), além
disso os estabelecimentos pas-

Atividades econômicas tiveram  horário

ampliado em Santana de Parnaíba

Santana de Parnaíba segue com uma das menores ta-
xas de letalidade da região. Até o fechamento desta edição
foram registrados 350 óbitos confirmados, de um total de
13.907 casos confirmados  e com 121 pacientes interna-
dos e 13.436 pacientes curados.

Já foram vacinados 67.459 munícipes, sendo 51.632
1ª dose e 15.059 2ª doses. No último sábado, (10), foi
iniciada a imunização de pessoas maiores de 37 anos na
Arena de Eventos e FATEC para os munícipes, que já
realizaram o cadastro e, a partir de segunda- -feira, nas
USAs e UBSs. Para realizar o agendamento acesse
santanadeparnaiba.sp.gov.br.

sarão a ter limite de 60% de
ocupação.

Durante a coletiva, também
foi anunciada a volta das aulas
presenciais em universidades e
escolas técnicas a partir de 2 de
agosto com taxa de ocupação
de até 60% da capacidade, se-
guindo todos os protocolos de
saúde, incluindo uso de másca-
ra e álcool em gel.

Combate ao Coronavírus em Santana de Parnaíba

Para manter a tradição dos arraiás e
evitar o risco de contaminação pelo co-
ronavírus, o Fundo Social de Solidari-
edade de Santana de Parnaíba, promo-
verá no sábado, (17), o Drive-Thru Juli-
no, no Bolsão de Estacionamento no cen-
tro da cidade.

O evento contará com diversas comi-
das típicas como: cachorro-quente, maçã
do amor, curau, pipoca, canjica, entre ou-
tros, e tem como objetivo principal arreca-
dar recursos para os projetos do Fundo So-
cial de Solidariedade e, assim, ajudar mais
pessoas do nosso município.

Os interessados em participar do drive
julino poderão adquirir o voucher no valor
de R$ 40,00 antecipadamente, no Fundo
Social, na Rua Pedro Procópio, 213, ou
no dia, com vendas limitadas. Mais infor-
mações podem ser obtidas pelo telefone:
4622-7500 ramal 7104.

Fundo Social de Solidariedade de Santana
de Parnaíba irá realizar Drive-Thru Julino

Foto: Dario Souza

O evento será realizado no Bolsão de
Estacionamento e os valores arrecadados

serão revertidos para os projetos do
Fundo Social de Solidariedade
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Santana de Parnaíba é a 2ª cidade do Brasil
com menor índice de mortes violentas e a
mais segura do Estado de São Paulo

O município é o segundo com menos homicídios, latrocínios e lesão corporal seguido
por morte de acordo com o Ranking de Competitividade dos Municípios e a segunda
mais segura do Estado de acordo com o Connected Smart Cities 2020

 Santana de Parnaíba é a
segunda cidade com menos ho-
micídios em todo o Brasil entre
as cidades de 100.000 a
149.999 mil habitantes (grupo
2), é o que apontam os dados
do Ranking de Competitivida-
de dos Municípios, do Centro
de Liderança Pública - CLP.

De acordo com as informa-
ções da dimensão “sociedade”,
no pilar “segurança”, a cidade
aparece em destaque no cená-
rio nacional e no indicador
“mortes violentas intencionais”,
que avalia a incidência de deli-
tos como homicídio doloso, le-
são corporal seguida por morte
e latrocínio (roubo seguido por
morte), o município é o segun-
do com o melhores índices en-
tre as cidades do grupo 2 com
pontuação de 96,79, ficando
atrás apenas de Botucatu 97,59.
Avaliando -se o panorama ge-
ral, sem as classificações por
números de habitantes, Parnaí-
ba é 9ª colocada na esfera naci-
onal e 8ª no contexto estadual,
nesse mesmo indicador.

 Outro indicador em que
os números da cidade cha-
mam atenção positivamente
é “Mortalidade de jovens por
razão de segurança”, onde a
pontuação é de 97,33, garan-
tindo ao município a 7ª colo-
cação nacional.

O indicador avalia os óbi-
tos de pessoas de 15 a 29
anos por causas ligadas à
questão da segurança, levan-
do em conta a população es-
timada de jovens por 100 mil
habitantes. Ainda cabe des-
taque ao critério “mortalida-
de nos transportes”,  que
mede o número de acidentes
fatais envolvendo veículos e
levando em conta o número
populacional, onde Santana

ocupa 28º lugar, com 94,12.

 Além dos parâmetros cita-
dos, compõem o pilar da segu-
rança outros dois indicativos
“morbidade nos transportes” e
“Mortes por causas indetermi-
nadas”, onde apesar de ter boa
pontuação a cidade ocupa po-
sições intermediárias, com nota
de 87,45 e 96,46 e nas posi-
ções 68 e 60, respectivamente,
dentro do grupo 2.

 Para chegar aos resultados
foram utilizadas a apuração de
informações de fontes como
o Datasus e Inep, sendo ado-
tado o critério min-max de
normalização, onde as pontu-
ações mais próximas de 100 são

consideradas melhores qualita-
tivamente e as mais próximas
de 0 piores.

 De maneira geral, no pilar
Segurança, o município apare-
ce na 10ª colocação no país e
no 5º lugar entre as cidades do
grupo 2. No levantamento do
Connected Smart Cities 2020
Santana de Parnaíba foi consi-
derada a cidade mais segura do
Estado com uma nota de 3,506,
à frente de municípios como
Ubatuba e Itú.

 Estes dados reforçam a
marca do município como re-
ferência nacional no desenvol-
vimento de políticas públicas de
segurança efetivas.

Foto: Dario Souza

O indicador
avalia os óbitos
de pessoas de
15 a 29 anos por
causas ligadas
à questão da
segurança

RECEBA as notícias da sua
cidade toda semana GRÁTIS!
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Manda um ZAP para: (11) 99800-2000

com a palavra (CADASTRO J A CIDADE)

O município é o segundo com menos homicídios, latrocínios e lesão corporal seguido
por morte de acordo com o Ranking de Competitividade dos Municípios e a segunda
mais segura do Estado de acordo com o Connected Smart Cities 2020
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Confira algumas dicas;

1 - Ofereça abrigo e cober-
tores -  Se o seu animal vive
fora, no quintal, procure abri-
gá-lo em uma casinha de tama-
nho apropriado e aquecê-lo com
roupinhas e cobertores. Espe-
cialmente durante a noite! A ca-
sinha deve ser colocada em um
local livre de chuva e de cor-
rentes de ar. Se tiver um quarti-
nho ou puder colocá-lo para
dentro neste período é o ideal
para seu melhor amigo. O ani-
mal nunca deve ficar ao relento
ou em contato com chuva ou
vento: assim como uma criança
ou um idoso, os cães e gatos
podem adoecer nessas condi-
ções.

2 - Dê mais roupas e me-
nos banho - Além de oferecer
proteção, evite banhos frequen-
tes nesta época. E no caso de
cães e gatos peludos, procure
não tosar, pois o pelo ajuda o

animal a se proteger do frio. Se
o seu animal já estiver acostu-
mado ou se tiver o pelo muito
curto, vista roupinhas e capas.
Só não se esqueça do conforto:
nunca use roupas ou acessórios
que restrinjam o movimento ou
a respiração do pet.

3 -  Capriche na tigela -
No inverno os animais gastam
mais calorias para manter o cor-
po aquecido e por isso necessi-
tam de um aporte maior na ali-
mentação. Para a alegria dos
comilões, os donos podem au-
mentar a quantidade de ração
ou de alimento entre 10 e 20%,
dependendo do animal.

4 -  Fique de olho nas va-
cinas -  Os gatos devem estar
com a vacina tríplice em dia e
os cães com a vacina V8. Se
for um cão filhote, idoso ou que
more com muitos outros cães,
procure vacinas especificas para
gripe canina

O clima afeta a todos. Ape-
sar de possuírem pelos, os ani-
mais também sofrem com as
baixas temperaturas, com o ven-
to e com a queda na umidade

relativa do ar. Em dias frios ou
durante o inverno, cães e gatos
ficam suscetíveis a doenças
como gripe, resfriado e proble-

mas respiratórios, pneumonias
ou osteoarticulares. Por isso, é
importante manter seu animal
de estimação aquecido.
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A Prefeitura de Jandira, atra-
vés da Secretaria Municipal de
Saúde, anuncia evento denomi-
nado Dia D da Vacinação, que
estima vacinar milhares de jan-
direnses contra a COVID-19.

O Dia D da Vacinação acon-
tecerá no próximo sábado, dia
17, das 8 às 17 horas, na Praça
de Eventos de Jandira. A Praça
de Eventos está localizada na
Rua Rubens Lopes da Silva, 106
no Centro de Jandira – SP,
06600-035.

Importante ressaltar que a
Prefeitura de Jandira, por meio
da Secretaria Municipal de Saú-
de, antecipou a vacinação de
pessoas, sem comorbidades,
com 33 anos ou mais.

Para ser vacinado no dia D
da vacinação, os moradores da
cidade de Jandira deverão primei-
ro realizar o agendamento no site:
jandira.sp.gov.br e, após receber o
protocolo de agendamento, com-
parecer no evento, munido deste
protocolo, documento oficial com
foto e comprovante de endereço.

Prefeitura de Jandira anuncia
Dia D da vacinação contra a Covid-19,
no próximo sábado, dia 17

Além do agendamento no
site da Prefeitura, a Secretaria
de Saúde orienta que a popula-
ção também faça o pré-agenda-
mento no site https://
vacinaja.sp.gov.br/ , para agili-
zar o processo de vacinação, já
que serão vacinados centenas
de munícipes por hora.

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

Jandira já aplicou mais de
cinquenta mil (50.000) doses de
imunizantes em sua população,
no entanto, existe um número
considerável de pessoas que re-
ceberam a primeira dose e não
compareceram para receber a
dose de reforço, por isso, em
consonância com a nota técni-
ca do Plano Nacional de Imu-
nização, a Secretaria de Saúde
de Jandira, reafirma que:

– A população deve tomar a

segunda dose da vacina covid-
19 mesmo que a aplicação ocor-
ra fora do prazo recomendado
pelo laboratório.

Ouvimos o Diretor Técni-
co da Saúde Davi Rodrigues,
que detalhou a expectativa para
este evento:

 “Estamos acompanhando
mais um Dia D aqui no municí-
pio, que é um sábado onde os
municípios do Estado de São
Paulo estarão vacinando. A nos-
sa expectativa aqui para o mu-
nicípio de Jandira, é aplicar
uma média de 2.000 doses de
vacinas nessa faixa etária e

de 33 anos para cima. Para
isso, montamos uma equipe
com mais de 30 profissionais,
entre equipe de enferma-
gem, que vai  preparar  e
aplicar as vacinas, e equi-
pe de apoio, que será o su-
porte para cadastro e organi-
zação da fila.” detalhou.

A rede escolar SESI São
Paulo está com processo sele-
tivo aberto em diversas regiões
do estado. Há vagas para o 2º
ano do Ensino Médio, exclusi-
vas para estudantes atualmen-
te matriculados em escolas pú-
blicas e que atendam aos requi-
sitos de baixa renda instituídos
pelo SESI-SP. Neste caso, será

Escola SESI de Jandira abre vagas exclusivas para
estudantes de baixa renda de escolas públicas

Diretoria de Comunicação e Eventos
de Jandira, anuncia vagas para estágio

concedida isenção de mensali-
dade. Na escola SESI de Jandi-
ra há 09 vagas para o 2º ano do
Ensino Médio. As vagas aber-
tas serão prioritariamente preenchi-
das por filhos de trabalhadores
da indústria. Demais públicos
serão contemplados após aten-
dimento à categoria, de acordo com
a disponibilidade de vagas.

A seleção será feita por meio
de sorteio e análise de rendimen-
to (histórico escolar), referente
ao ano letivo de 2019.

O período de inscrições ini-
ciou desde o dia, 12 de julho,
pelo site www.sesisp.org.br .
Importante ressaltar que as va-
gas são limitadas.

A Prefeitura de Jandira, através da Diretoria de Comunica-
ção e eventos, está oferecendo oportunidades de estágio para
estudantes das seguintes áreas:

– Jornalismo: Destinada à estudantes de Jornalismo, Le-
tras ou Relações Públicas;

– Design Gráfico: Para estudantes de Design Gráfico, Co-
municação Social ou Publicidade e Propaganda;

– Administração: Destinada à estudantes de Administra-
ção, Ciências Contábeis ou outros cursos com módulo de Ges-
tão e Administração (ex: Gestão Financeira).

Para participar do processo de seleção, os interessados pre-
cisam enviar seu currículo e portfólio (se tiver) para o e-mail:
dicom@jandira.sp.gov.br

Após a análise dos documentos entregues, a Diretoria de
Comunicação entrará em contato para agendar as próximas
etapas.

A remuneração pode variar entre 500 e 750 reais, a depen-
der da carga horária mais adequada para o horário em que o
candidato estuda.
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A partir de uma parceria en-
tre o Pólo de Jandira da Facul-
dade Anhanguera e a Prefeitura
de Jandira será possível que ser-
vidores públicos municipais de
Jandira, assim como seu cônju-
ges e filhos, sejam beneficiados
com descontos que podem che-
gar a 30%, em qualquer um dos
cursos oferecidos pela institui-
ção de ensino.

A parceria permitirá que os
servidores tenham 20% de des-
conto ao apresentar o holerite e
mais 10% se cumprir com a
pontualidade das mensalidades,
ou seja, realize o pagamento em
dia. O benefício aqui apresen-
tado se estende à cônjuges e fi-
lhos com até 21 anos de idade.

Conversamos com a Direto-
ra da Unidade de Jandira da Fa-
culdade Anhanguera Marcela
Marmora, que fez o seguinte
relato sobre a iniciativa do con-
vênio:

Parceria garante de 20 a 30% de desconto para
Servidores Públicos municipais, que desejam
realizar curso superior ou especialização

“A ideia do convênio para os
servidores reafirma o compro-
misso da instituição em fomen-
tar a educação no país, propor-
cionando ao servidor, garantia
de evolução na carreira com
qualidade e valor acessível. Mas
esse fomento não é apenas para
o servidor, cônjuges e filhos de
até 21 anos possuem direito ao
mesmo desconto de 20%” dis-
se a Diretora.

Ainda de acordo com a Di-
retora Marcela: “A maior quali-
ficação do servidor público, sem
dúvida, resulta em maior quali-
dade dos serviços prestados ao
cidadão. Gera maior eficiência,
maior inteligência estratégica,
menor tempo na execução das
atividades, entre outros benefí-
cios. Ganha o servidor, ganha o
munícipe”.

Ressalta-se que mesmo cur-
sos recentemente criados,
como:  enfermagem, fisiotera-

pia, farmácia e biomedicina,
também estão inclusos nesta
parceria.

Para os servidores que es-
tão interessados em aproveitar
este benefício, basta compare-

cer ao Polo da Faculdade
Anhanguera de Jandira, muni-
do de documento oficial com
foto e holerite ou iniciar sua ins-
crição encaminhando uma men-
sagem de WhatsApp para (11)
99222-1434 ou (11) 98876-7273.

O benefício é válido apenas
para a unidade de Jandira da
Faculdade Anhanguera, que
está localizada na Avenida Car-
mine Gragnano, nº 77, centro
de Jandira.

ATUAÇÃO DO DEPUTADO

Neste mês de julho, foi pu-
blicado no Diário Oficial do
Estado de São Paulo o projeto
de lei nº 437/2021, de autoria
do deputado estadual Cezar que
institui a Campanha Permanen-
te de Conscientização sobre o
uso da água no âmbito do Es-
tado de São Paulo. A medida
visa promover ações educativas
para informar a população so-
bre sua utilização adequada dos
recursos hídricos.

Segundo o deputado Cezar,
é importante destacar à socie-
dade os alertas de especialistas,
da ciência e de órgãos públicos
como o INPE (Instituto Nacio-
nal de Pesquisas Espaciais) e a
ANA (Agência Nacional de
Água e Saneamento). “Dados
alarmantes de desmatamento e
do impacto da perda de flores-
tas nativas no equilíbrio dos re-

Deputado Cezar faz projeto para consumo
consciente de água no Estado de São Paulo

cursos hídricos são apontados
todos os dias por especialistas
que alertam para o risco de es-

cassez. São necessárias políti-
cas públicas para evitar que os
reservatórios sofram colapso”,

disse o parlamentar alertando
para o risco iminente de apa-
gão no abastecimento de água
e na energia elétrica.

A propositura prevê uma
Campanha Permanente de
Conscientização sobre o uso da
água com a definição do con-
teúdo e a forma de publicidade
a cargo dos órgãos competen-
tes do Poder Executivo. A ini-
ciativa vai incentivar campanhas
de alerta sobre a escassez emi-
nente dos recursos hídricos e
programas com ações susten-
táveis para despoluição dos rios,
desassoreamento dos mananci-
ais e uma rotina sem desperdí-
cio de água.”O objetivo é in-
formar e conscientizar a popu-
lação sobre a situação crítica
que estamos enfrentando e in-
centivar ações e programas para
preservação”, disse o deputa-

do.
De acordo com artigo publi-

cado no Ecoa Uol, nesta sema-
na, o Sistema Nacional de Me-
teorologia (SNM) emitiu alerta
de emergência hídrica para o
período de junho a setembro
para a Bacia do Rio Paraná, que
abrange os estados de Minas
Gerais, Goiás, Mato Grosso do
Sul, São Paulo e Paraná. A pu-
blicação informa que é a primei-
ra vez que o órgão emite um
alerta desta natureza, com re-
forço de outros centros interna-
cionais de análise climática. “O
Centro Nacional de Monitora-
mento e Alertas de Desastres
Naturais (CEMADEN) e o Mi-
nistério de Minas e Energia tam-
bém apontaram que essa é a
pior seca da série histórica dos
últimos 111 anos”, completou o
artigo.

 “São necessárias políticas públicas para evitar que os reservatóri-
os sofram colapso”, disse o parlamentar
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A 1ª Vara do Juizado Espe-
cial Cível de São Paulo decla-
rou inexistente empréstimo con-
signado considerado irregular.
Pela decisão, as parcelas em
aberto são inexigíveis e o ban-
co deverá devolver todos os
valores despendidos pela auto-
ra atrelados ao empréstimo,
bem como indenizá-la, pelos
danos morais sofridos, em R$
2 mil.

De acordo com os autos,
foi realizado um contrato de
empréstimo consignado, no va-
lor de R$ 28.134,27, a ser pago
em 84 parcelas de R$ 689,87,
na conta em que a autora rece-
be sua aposentadoria. Apesar de
solicitar o cancelamento e de-
volver integralmente o valor
depositado em sua conta, a ins-
tituição ré não efetivou o can-
celamento do contrato e reali-
zou uma cobrança de R$
689,87, paga pela requerente.

Na decisão, a juíza Car-

JUSTIÇA

Banco restituirá valores cobrados
em empréstimo consignado irregular

Cliente também será indenizada por danos morais

la Zoéga Andreatta Coelho res-
salta que o banco não demons-
trou a regularidade de referida
contratação, enquanto a autora
comprovou o efetivo desconto
de uma das parcelas. “É notó-
rio (e por isso independe de pro-
va, art. 374, I, do Código de
Processo Civil) que a indevida
movimentação de quantia em
dinheiro causa estresse ao ho-
mem médio. Temeroso por seu
patrimônio, desgasta-se o ho-
mem médio até a completa elu-
cidação do ocorrido e a com-
pleta restituição ao status quo
ante.  O dano moral, no caso
concreto, é in re ipsa e a inde-
nização a ser deferida à autora
nestes autos deve ter o condão
de punir o réu por sua conduta
civilmente ilícita e pelos trans-
tornos causados à autora, mas
não lhe deve enriquecer injus-
tamente”, escreveu.

Cabe recurso da decisão.

Beneficiário do INSS que recebeu Auxílio Emergencial
indevidamente terá valor descontado

AUXÍLIO EMERGENCIAL

Portaria
estabelece que o
desconto mensal
automático será

de até 30%
do valor do
benefício.

Aposentados, pensionistas e
beneficiários do INSS (Institu-
to Nacional do Seguro Social)
que receberam indevidamente
o Auxílio Emergencial terão que
devolver os valores ao governo
por meio de descontos feitos di-
retamente no pagamento do be-
nefício previdenciário ou assis-
tencial, segundo portaria publi-
cada nesta quarta-feira (14) no
Diário Oficial da União.

De acordo com as regras
estabelecidas pela portaria, o
desconto será de, no máximo,
30% do benefício pago mensal-
mente pelo INSS. Veja aqui a
portaria.

O prazo para o início do
desconto ainda não foi defini-
do, de acordo com o Ministé-
rio da Cidadania. A pasta não
informou quantas pessoas se-
rão afetadas.

"Os débitos serão apurados
por competência de recebimen-
to acumulado, corrigidos mone-

tariamente pelo mesmo índice
utilizado para os reajustamen-
tos dos benefícios do Regime
Geral de Previdência Social -
RGPS e lançados na forma de
consignação automática", diz o
texto.

O débito será registrado no
extrato de pagamento como
“Desconto Acumulação Auxílio
Emergencial”.

A portaria, assinada pelo
INSS e pelo Ministério da Ci-
dadania informa ainda que ca-
berá recurso quanto aos descon-
tos automáticos Conselho de
Recurso da Previdência Social
(CRPS), no prazo de 30 dias
corridos a contar do primeiro
pagamento com desconto.

Pelas regras do Auxílio
Emergencial, pessoas que têm
emprego com carteira assinada
ou que recebem algum benefí-
cio do governo (exceto o Bolsa
Família e o abono salarial) não
têm direito ao benefício.

No ano passado, o governo
federal lançou um site para fa-
cilitar a devolução do Auxílio
Emergencial: devolucaoauxilio-
emergencial. cidadania.gov.br.

No começo do ano, 119.688
aposentados ou beneficiários do
INSS foram notificados pelo go-
verno para devolver parcelas do
Auxílio Emergencial recebidas
indevidamente.
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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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A Prefeitura de Carapicuíba
inicia na sexta-feira (16), a va-
cinação de pessoas com mais
de 36 anos. Os documentos
necessários são: RG, Cartão
SUS, CPF e comprovante de
residência. O município já apli-
cou cerca de 200 mil doses da
vacina e segue sendo referên-
cia no combate contra a Covid-
19.

 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 po-
los. No Ginásio Ayrton Senna
são vacinados os idosos que
chegam a pé. Já no Estádio do
Niterói, a vacinação acontece
no sistema drive-thru (dentro do
carro). Os locais realizam a apli-
cação da 1ª e 2ª dose de segun-
da a sexta-feira, das 8 às 17
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 comorbida-
des com 18 anos ou mais tam-

Carapicuíba já aplicou mais de 200 mil
doses de vacina contra a covid-19
Na sexta-feira (16), a Prefeitura iniciou a vacinação de pessoas com 36 anos ou mais

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

 Os idosos que estão acama-
dos, apresentando dificuldades
ao locomover-se, serão vacina-
dos em casa. Para esse serviço,
caso o idoso não seja cadastra-
do nos programas de saúde da
Prefeitura, o familiar deve rea-
lizar cadastro na UBS mais pró-
xima de sua residência.

 Fique atento
Pessoas que sejam pacien-

tes oncológicos, transplantados
(órgãos sólidos e medula óssea),
imunossuprimidos, doenças
reumáticas e pacientes com HIV
apresentem uma prescrição
médica autorizando receberem
a vacina. É importante conver-
sar com o médico antes de com-

parecer no local de vacinação.

 Vacina já
O Governo do Estado lan-

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

Vacina contra a fome
Para potencializar as ações

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

 A ação tem como objetivo
beneficiar famílias em situação

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 mais de 36
anos

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

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,
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No sábado (10), o prefeito
Marcos Neves entregou o Cen-
tro de Educação, Esporte, Arte
e Cultura (CEEAC) CSU. O
evento contou com a presença
dos deputados federais Renata
Abreu, Davi Soares, Jefferson
Campos, deputados estaduais
Ataide Teruel, Cezar, Delegado
Olim, Wellington Moura e Gil-
maci Santos, do diretor do
FNDE, Gabriel Vilar, do secre-
tário executivo do Fumefi, Vi-
valdo Filho, vereadores, entre
outras autoridades.

O antigo CSU (Centro Soci-
al Urbano) estava abandonado
por anos, mas a atual gestão re-
alizou um projeto inovador e
com o apoio da comunidade
conseguiu revitalizar o local,
sendo transformado em mais
um CEEAC.

Os moradores agora vão con-
tar com duas escolas, teatro,
quadra coberta, campo de gra-
ma sintética, além de uma nova
rua. “Nunca desistimos de me-
lhorar o CSU. Aceitamos esse
desafio e contamos com o apoio
dos moradores. Esse é o futuro
de Carapicuíba, tenho muito
orgulho da nossa cidade”, afir-
mou o prefeito Marcos Neves.

Os nomes dos equipamen-
tos públicos do CEEAC são ho-
menagens a importantes pesso-
as locais. Uma das escolas re-
cebe o nome do professor Char-
les Francisco Pereira Meira. Já
a outra tem o nome do estudan-
te Ricardo Cleto Faverssani dos
Santos, vítima de um acidente

Prefeitura de Carapicuíba inaugura Complexo
Educacional e Esportivo no Ariston
CEEAC CSU conta com duas escolas, teatro, quadra coberta e campo de grama sintética

de van em 2018. O teatro leva
o nome do Senhor Raimundo
Xavier de Almeida, incentiva-
dor da cultura nordestina na ci-
dade. O campo de futebol An-
derson Pires de Souza, funda-
dor do time União 35.

Investimentos na educação,
esporte e cultura

O CEEAC CSU é o segun-
do complexo entregue pela atual
gestão de Carapicuíba. Em

2020, a Prefeitura entregou o
CEEAC Tancredão, com o gi-
násio reformado, campo de gra-
ma sintética e escola. Além dis-
so, mais dois centros estão em

construção: o CEEAC Planalto
e o CEEAC Cohab. Ambos te-
rão piscina, quadra coberta, es-
cola, entre outros benefícios para
crianças e jovens da cidade.

CEEAC CSU
(Centro de Educação, Es-

porte, Arte e Cultura)
Rua Lizarda, nº 6, Ariston

Os moradores
agora vão contar
com duas escolas,
teatro, quadra
coberta, campo
de grama
sintética, além de
uma
nova rua.
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 A Câmara Municipal de
Carapicuíba deu prosseguimen-
to na última semana semana às
duas Comissões Parlamentares
de Inquéritos (CPI) instauradas
na cidade a fim de apurar pro-
blemas junto às concessionári-
as Sabesp e ENEL. Ambas as
comissões são presididas pelo
vereador Fabinho Reis (PSDB)
e contam com a participação de
outros parlamentares da Casa.

Sabesp
Na quarta-feira (7), aconte-

ceu mais uma reunião da CPI
da Sabesp, quando foram co-
locadas em pauta os serviços
realizados pelas empresas ter-
ceirizadas da Companhia e pro-
blemas na comunicação entre
a Sabesp e a Prefeitura. Re-
presentando a concessioná-
ria estiveram presentes os
gerentes Valdiney Custódio,
Amauri Moraes Reis e Lili-
an Rouse; bem como a fun-
cionária administrativa Tânia
Pereira. Além de Fabinho,
também participaram os vere-
adores Álvaro Abílio (DEM),
Nil do Ariston (DEM) e Bruno
Marino (PT). Outra presença
importante foi do diretor do
PROCON de Carapicuíba,
Evandro Xavier.

 ENEL
Já na quinta-feira (8), foi

a vez de tratar das questões
referentes à ENEL, empre-
sa responsável pelo forneci-
mento de energia elétrica na
cidade. Estiveram presentes
os vereadores Fabinho Reis,
Prof. Batata (PSC), Prof. Nal-
do (PT), Bruno Marino (PT) e
Álvaro Abílio (DEM), bem
como o presidente do PRO-
CON, Evandro Xavier. No en-
tanto, apesar de ter sido formal-
mente convidada pela Câmara
no dia 21 de junho, a compa-
nhia não enviou representantes

CPIs da Enel e da Sabesp avançam
na Câmara de Carapicuíba
Novas reuniões aconteceram essa semana para tratar do serviço oferecido na cidade

para o encontro, nem justificou
sua ausência.

 “Com esta atitude, a ENEL
demonstra todo o seu pouco
caso tanto com esta Casa quanto
com a população de Carapicuí-
ba. Essa CPI precisava mesmo
ser aberta para cobrar pelos
maus serviços prestado e o des-
respeito da companhia para com
nosso município” avaliou Fabi-
nho Reis.

 De acordo com dados
apresentados pelo PROCON,
somente entre os dias 20 de
março de 2020 e 31 de de-
zembro de 2020, foram re-
gistradas mais de 660 recla-
mações por serviços não pres-
tados pela empresa. Dentre
elas, 386 queixas por cobran-
ças indevidas, sendo apenas
quatro devidamente soluciona-
das pela ENEL.

Foto: Divulgação / CMC

Apesar do recesso parlamentar, CPIs estão a todo vapor na Câmara de Carapicuíba

Site: www.jacidade.com.br
 jornalacidadeoficial

Agora você pode anunciar na
A melhor divulgação para
o seu produto  ou serviço.

Somos Digital - Somos Portal
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•PARCERIAS:

Mesmo no recesso parla-
mentar neste dia 08/07, a Co-
missão Parlamentar de Inqué-
rito (CPI) da Câmara Munici-
pal de Carapicuíba prosseguiu
as investigações das concessio-
nárias ENEL, empresa respon-
sável pelo fornecimento de
energia elétrica da cidade e de
mais 23 da região que conta
com a participação do Ver. Prof.
Naldo, entre outros parlamen-
tares da Casa. Além da presen-
ça dos vereadores esteve na Co-
missão também o presidente do
PROCON, Evandro Xavier.
Apesar de ter sido formal-
mente convidada pela Câma-
ra no dia 21 de junho, a com-
panhia não enviou represen-
tantes para o encontro, nem
justificou sua ausência, e o
tratamento dado os vereado-
res é um reflexo do que faz
com a população de Carapi-
cuíba, seus clientes. O Vere-
ador Prof. Naldo afirmou “ire-
mos convidá-la novamente de
acordo com o regimento in-

A Enel não comparece na
CPI da Câmara Carapicuíba

terno, se não comparecer
acionaremos o Ministério
Público, daí terão que vir
“embaixo de vara”.

O vereador reiterou “eles
estão ganhando muito dinheiro
dos munícipes, cobram valores
abusivos nas contas de luz, para
recorrer o trabalhador vai de um
lado para outro, perde dia de
serviço, desiste e acaba fican-
do no prejuízo”. Para o verea-
dor “se o valor é muito alto,

força o munícipe a fazer um
acordo parcelando a dívida se
não seu nome será negativado”,
conclui.

O Presidente do PROCON,
Evandro Xavier apresentou vá-
rios gráficos de denúncias que
chegaram ao órgão dos quais
386 são cobranças indevidas;
110 estão em andamento, so-
mente 12 foram resolvidas, além
de 183 pedidos de serviços com
apenas 12 resolvidos.

Ao lado do presidente do PROCON, Evandro Xavier, o vereador Prof.
Naldo reiterou: “eles estão ganhando muito dinheiro dos munícipes,
cobram valores abusivos nas contas de luz”, concluiu.

Vereadores vão acionar MP e empresa poderá vir “embaixo de vara”

O Shopping Granja Vianna
traz mais uma novidade com a
inauguração da primeira loja da
região onde os clientes escolhem
os produtos e podem levar para
casa sem gastar nada, a Mimoo
Grátis. A loja funciona como
um jogo que distribui pontos
para que os clientes experimen-
tem os melhores produtos de
marcas reconhecidas e de dife-
rentes segmentos, como higie-
ne, beleza, alimentação e lim-
peza. Tudo isso de forma fácil,
prática e totalmente gratuita.

“Buscamos sempre trazer
novidades que facilitem o dia a
dia dos nossos clientes e que
proporcionem experiências
únicas. Sermos o primeiro
shopping center da região a
abrir as portas para uma mar-
ca com um conceito tão inova-
dor é motivo de orgulho para
nós e temos certeza de que to-
dos vão adorar essa proposta”,

NOVIDADE NA REGIÃO

Shopping da região inaugura loja
onde o cliente não paga

disse Caroline Alves, gerente de
Marketing do Shopping Granja
Vianna.

“Estamos no mercado para
levar aos consumidores as no-
vidades das marcas, disponibi-
lizando produtos para que eles
experimentem e aprovem. A
ideia é trazer sempre itens de
diferentes segmentos e, dessa
forma, alcançar o público de
todos os gostos e preferências.”,
explicou Ernesto Villela, funda-
dor da Mimoo Grátis.

A Mimoo Grátis traz para a
inauguração no Shopping Gran-
ja Vianna, dia 13, alguns pro-
dutos da Nivea como a famosa
latinha azul, as sopas Vono, os
sabonetes Francis, os doces da
Hershey’s e as balas Mentos.

Para garantir o brinde, é ne-
cessário baixar o aplicativo Mi-
moo Grátis nas lojas de aplica-

tivo do seu celular, participar das
missões super divertidas e acu-
mular pontos com os jogos de
respostas disponíveis na plata-
forma. Em seguida, basta tro-
car os pontos pelo produto
desejado, se dirigir até a loja
no shopping center e resga-
tar o item selecionado den-

tro do prazo de validade do
cupom gerado.

Para garantir o conforto e a
segurança do público, o empre-
endimento e a loja seguem com
todas as normas de segurança,
como uso obrigatório de más-
caras, disponibilização de álco-

ol em gel, marcação no piso para
indicar o distanciamento segu-
ro e intensificação na limpeza.
Além disso, a retirada do pro-
duto acontece com data e hora
marcada diretamente no Piso
L1, de segunda-feira a sábado,
das 10h às 21h, e aos domin-
gos e feriados, das 14h às 20h.

“A ideia é trazer sempre itens de diferentes
segmentos e, dessa forma, alcançar o público
de todos os gostos e preferências”, explicou
Ernesto Villela, fundador da Mimoo Grátis.
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#VACINA SIM! VACINA SALVA!
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Fotos: Marcelo Deck

Dando continuidade à revi-
talização dos equipamentos pú-
blicos de esportes e lazer, a Pre-
feitura de Osasco entregou na
quarta-feira, 14/7, a reforma da
Sala de Atividades na sede da
Secretaria de Esporte, Recrea-
ção e Lazer (SEREL), na Rua
Jubair Celestino, 150, em Pre-
sidente Altino.

A Sala de Atividades foi de-
nominada como Silvio Carlos de
Souza Raposo, ex-colaborador
da SEREL, que faleceu em
maio de 2020 por complicações
causadas pela covid-19.

A reforma contemplou pin-
tura, nova iluminação e recon-
figuração do ambiente. A sala é
utilizada para diversas ativida-
des, entre elas aulas de ballet,
dança de salão, zumba, vôlei
adaptado, xadrez e tênis de
mesa.

Acompanhado do secretário
da SEREL, Rodolfo Cara, o
prefeito Rogério Lins visitou o
local e comentou sobre home-
nagem ao ex-diretor da pasta.
“É uma homenagem a uma
pessoa ímpar, que fez muito
pelo esporte da nossa cidade
e que sempre se preocupou
mais com o próximo do que
com ele próprio”.

“Alegria e sonhador definem
o que era o Silvio, seja no am-
biente de trabalho ou familiar.
O desejos e sonhos que ele ti-
nha não eram para ele, mas sim
para toda a comunidade”, dis-
se Jean Souza, primo do Sil-
vio, que visitou a Sala de Ati-
vidades acompanhado da viú-
va e dos filhos do ex-colabora-
dor da Prefeitura.

Sala de Atividades da

SEREL é revitalizada

Sala de Atividades Silvio Carlos de Souza Raposo
Silvio nasceu em 8 de dezembro de 1963, em Santa Cruz

do Rio Pardo, no interior de São Paulo. Era casado com
Odete Raposo, com quem teve três filhos. Silvio foi funda-
dor da ONG “Crianças do Bem”, que atendeu mais de 5 mil
crianças com atividades esportivas em Osasco.Acompanhado do secretário da SEREL, Rodolfo Cara, o prefeito Ro-

gério Lins visitou o local
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Fotos: Marcelo Deck

A equipe de ginástica rítmi-
ca da Secretaria de Esporte,
Recreação e Lazer (Serel) de
Osasco sagrou-se campeã es-
tadual na categoria juvenil no
último final de semana durante
a disputa do torneio (dias 10 e
11/07) em Campinas, no inte-
rior paulista.

A cidade participou com
seis atletas, todas contempladas
pelo Bolsa Atleta (programa de
incentivo ao esporte) nas cate-
gorias juvenil nível I: Laura
Gamboa, Maria Eduarda Félix,
Maria Eduarda Castro, Maria
Clara do Amaral, Beatriz Cica-
relli e Giovanna Novais, além
das treinadoras que acompa-
nharam as atletas: Beatriz Adão
e Maria da Conceição. As gi-
nastas conquistaram 11 meda-
lhas, sendo 4 de ouro, 2 de pra-
ta e 5 de bronze.

“É gratificante acompanhar
as meninas voltando a com-
petir presencialmente, ainda
mais com um resultado po-
sitivo. Significa muito para
nós esse título. Parabéns à
equipe”, declarou Maria da

A Prefeitura de Osasco en-
tregou na quarta-feira, 14/7, a
reforma da Creche Lar da In-
fância Padre José Carlos Di
Mambro, localizada na Rua
Delfino Cerqueira, 119, na Vila
Yolanda. Outras 41 escolas da
rede municipal de ensino pas-
sam por reforma completa. Em
2020, 52 foram revitalizadas.

A reforma na creche foi ge-
ral e incluiu troca de pisos, por-
tas e janelas, novas instalações
elétricas e hidráulicas, pintura
interna e externa, substituição de
peças nos sanitários (infantil e
de funcionários), troca de por-
tões e gradis e novo paisagismo
externo. O equipamento de en-
sino recebeu novo mobiliário e
novos brinquedos para o
playground.

“A gente sabe a importância
desse ambiente escolar para o
desenvolvimento das nossas cri-

Prefeitura entrega reforma
de creche na Vila Yolanda

anças, por isso estamos traba-
lhando para deixá-lo mais agra-
dável”, disse o prefeito Rogério
Lins, que estava acompanhado
da primeira-dama, Aline Lins.

O secretário de Educação,
José Toste Borges, agradeceu o
trabalho que os colaboradores
desenvolvem com as crianças
da região da Vila Yolanda e dis-

se que a creche ficou bem dife-
rente do que era. “A escola fi-
cou linda. Quem conheceu essa
creche há dois anos sabe bem
do que eu estou falando”.

Por conta da pandemia, a
unidade de ensino já foi adap-
tada com a comunicação visual
sobre distanciamento social e
uso de máscara.

ESPORTE

Ginástica rítmica de Osasco é campeã estadual
Fotos: Arquivo Serel

Conceição, coordenadora e trei-
nadora da equipe.

“Finalizamos mais uma
competição importante com
bons resultados. Essa ainda
mais especial, por marcar a volta
das competições presenciais.
Parabéns por mais essa conquis-
ta”, disse o Secretário de Es-
porte, Rodolfo Rodrigues Cara.

Confira os resultados:
Laura Gamboa: 1° lugar In-

dividual Geral (até 13 anos);
1° lugar (fita); 1° lugar (arco);
3° lugar (bola) e 3° lugar (ma-
ças).

Maria E. Félix: 3° lugar in-
dividual geral (até 13 anos).

Maria E. Castro:2° lugar
(bola).

Maria Clara: 1° lugar indi-
vidual geral (até 15 anos) e 2°
lugar (maças).

Beatriz Cicarelli: 3° lugar
individual geral (até 15 anos);
1° lugar (maças) e 3° lugar
(fita).

Giovanna Novais:13° lugar
individual geral (até 15 anos).

Parabéns à equipe”, declarou Maria da Conceição,
coordenadora e treinadora da equipe.
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Selos de qualidade: vereadores incentivam que
empresas e entidades prestem bons serviços

Excelência, qualidade e con-
fiança. Os selos de qualidade
certificam o compromisso de
instituições e empresas com seu
público e mostram que há ga-
rantia de credibilidade e legiti-
midade nos produtos ou servi-
ços prestados. Ao mesmo tem-
po, valorizam e agregam valo-
res a empresas, instituições e
produtos.

Visando mais qualidade das
escolas particulares de edu-
cação infantil que atuam em
Osasco, o vereador Josias da
Juco (PSD) indicou ao Po-
der Executivo a criação do
"Selo Escola Osasco Legal",
a ser concedido às institui-
ções credenciadas junto a
Secretaria Municipal de Educa-
ção. A proposta é valorizar as
instituições de ensino infantil
que trabalham corretamente,
cumprindo seus requisitos na
forma legal.

De acordo com o parlamen-
tar, “uma unidade particular de

educação não credenciada ao
munícipio implica em uma sé-
rie de transtornos aos pais, que
vão desde o comprometimento
da segurança dos alunos (mui-
tas vezes a infraestrutura ofe-
recida não é adequada) até a
questão pedagógica”.

Durante o 3º Fórum do

COMPOD (Conselho Munici-
pal de Políticas Públicas sobre
Drogas), realizado em 25 de ju-
lho, a vereadora Elsa Oliveira
(Podemos) também apresentou
uma proposta para instituição
do "Selo COMPOD", incenti-
vando a iniciativa privada a se
comprometer no combate às
drogas.

“Esse selo será entregue a
empresas que de alguma ma-
neira apoiem, divulguem e am-
pliem o alcance das iniciativas
do Compod”, esclareceu a par-
lamentar.

Já o vereador Michel Figue-
redo (Patriota) propôs a cria-
ção do "Selo Pet Friendly" para
bares, restaurantes e lojas que
estariam aptas a receber o aval

para que animais de estima-
ção frequentem os estabele-
cimentos. “Esse termo 'pet
friendly' é recente e tem sido
amplamente utilizado para
designar lugares e estabele-
cimentos onde os animais de
estimação são bem-vindos.
Esses lugares estariam pre-
parados para recebê-los bem
e proporcionar conforto para
os bichos”.

Selos em Vigor
A cidade de Osasco já tem alguns selos em vigor. Em 2010,

foi regulamentada a lei 4420, que criou o "Selo da Empresa
Amiga do Aprendiz", destinado a empresas dos setores da in-
dústria, comércio ou serviços que atuem como multiplicado-
res da política de fomento à valorização do jovem aprendiz no
mercado de trabalho. A lei 4678, de 2015, estabelece o selo de
qualidade para os pets shops. O "Selo Amigo do Banco de
Alimentos" foi oficializado pela lei 4936, de 2018, com objeti-
vo de reconhecer, fortalecer, conscientizar e estimular ações
que promovam a prática de doação de alimentos próprios para
consumo. Por fim, em 2019, a lei municipal 4959 instituiu o
"Selo Amigo do Meio Ambiente", para ser concedido às pes-
soas jurídicas que participam de ações e que investem em
projetos que contribuam para a proteção do meio ambiente.

Essa semana deu entrada  no
expediente da Câmara Munici-
pal de Osasco o Projeto de Lei
77/2021, de autoria do presiden-
te da Casa, o vereador Ribamar
Silva (PSD), que tem com ob-
jetivo criar dispositivo legal para
estimular a inserção de mulhe-
res, vítimas de violência domés-
tica, no mercado de trabalho.

Segundo Ribamar Silva ao
proporcionar mais condições de
inserir mulheres vítimas de vio-
lência no mercado de trabalho

Ribamar Silva quer regime especial de contratação
de mulheres vítimas de violência doméstica

apoia-se a autonomia financei-
ra das vítimas.

“Tendo o devido acompa-
nhamento estamos estimu-
lando a independência finan-
ceira dessas vítimas, propor-
cionando condições de reti-
rá-las da vulnerabilidade eco-
nômica e das situações de vi-
olência a que elas são sub-
metidas. A dependência eco-
nômica, é um dos inúmeros
fatores que levam a vítima a
se sujeitar a todo tipo de agres-

são doméstica”, comenta o par-
lamentar que apoia outras inici-
ativas de políticas públicas que
vem ao encontro das necessi-
dades integrais dessas mulheres.

O projeto de lei tramitará
pelas Comissões, onde será
debatido, antes de entrar para
votação.

Recentemente os debates

em relação à violência contra as
mulheres tem sido constantes
entre os vereadores de Osasco.
Além da discussão em torno de
projetos que beneficiem as mu-
lheres vítimas de violência do-
méstica há a preocupação de
divulgar e incentivar ainda mais
os canais de denúncia, seja pelo
disque 180, disque 100 (no caso

de violência contra meninas),
153 (GCM) , 190 (Polícia Mili-
tar) ou pelo Programa Vizinhan-
ça Solidária.

“O nosso papel, como legis-
ladores, é criar condições para
que as mulheres possam rom-
per esse ciclo de agressões e
mudarem de vida”, disse o pre-
sidente da Câmara.

“O nosso papel, como legisladores, é criar condições para que as mulheres possam romper esse ciclo
de agressões e mudarem de vida”, disse o presidente da Câmara Ribamar, ladeado pelo Prefeito Rogério Lins
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FISCALIZAÇÃO

O Ipem-SP (Instituto de Pe-
sos e Medidas do Estado de São
Paulo), autarquia do Governo
do Estado, vinculada à Secre-
taria da Justiça, e órgão delega-
do do Inmetro, realizou verifi-
cação metrológica nesta quar-
ta-feira, 14 de julho, nos rada-
res localizados nos seguintes en-
dereços em Osasco, cidade da
Região Metropolitana de São
Paulo, localizada a 15 km da ca-
pital. São eles:

 - Avenida Domingos Odá-
lia Filho, próximo da Rua Ci-
priano Tavares;

- Avenida Dr. Martin Luther
king, nº 980;

 - Avenida Prefeito Hirant
Sanazar, próximo ao nº 1875.

 Os instrumentos foram
aprovados.

Ipem-SP verifica radares em Osasco
Diariamente, o Ipem-SP re-

aliza a verificação metrológica
dos radares, instrumentos utili-
zados para medir e registrar ve-
locidade destinados ao monito-
ramento do trânsito, em todo o
Estado de São Paulo. Confor-
me a Portaria Inmetro 544/
2014, é obrigatória a verifica-
ção metrológica uma vez por
ano ou toda vez que o equipa-
mento passar por reparo.

  A verificação metrológica
no radar leva de 20 minutos até
uma hora. A ação envolve os
fiscais do Ipem-SP e a equipe
da empresa responsável pelo ins-
trumento.

 Em caso de chuva, a verifi-
cação é cancelada. O cancela-
mento também pode ocorrer
poucas horas antes do agenda-
do, conforme solicitação dos
agentes de trânsito ou empresa
responsável pelo equipamento.

 Caso o equipamento seja

aprovado, recebe um certifica-
do válido por um ano. Quando
há reprovação a empresa fabri-
cante é notificada a corrigir o
erro.

Em caso de excesso de ve-
locidade, para aplicação de mul-
tas, o equipamento precisa es-
tar verificado pelo Ipem-SP.

A ação foi realizada pela
equipe de fiscalização da regio-
nal do instituto na zona oeste
da capital.

Vale lembrar que para as
multas emitidas em função des-
sas medições serem legítimas,
o medidor de velocidade preci-
sa ter sido verificado e aprova-
do pelo Ipem-SP, e estar den-
tro do prazo de validade. Para
saber se o medidor de veloci-
dade está dentro da validade,
acesse o Portal de Serviços do
Inmetro nos Estados (PSIE).
Acesse https://tinyurl.com/
yas4uvds

Diariamente, o Ipem-SP realiza a
verificação metrológica dos radares,
instrumentos utilizados para medir e

registrar velocidade

Preocupado com o aumen-
to dos casos de violência con-
tra a mulher o vereador Josias
da Juco (PSD) começou uma
campanha incentivando que as
pessoas utilizem o Programa
Vigilância Solidária para denun-
ciarem essas ocorrências.

O programa, que foi adota-
do pela cidade de Osasco em
2019, através da Lei 5.014, de
autoria de Josias, atua no com-
bate à criminalidade em parce-
ria com as forças de seguran-
ça, mas já recebeu denúncias
de violência contra a mulher.

“Já tivemos casos de violên-
cia contra a mulher que foram
denunciados em grupos do Vi-
zinhança Solidária. Ficamos
muito atentos a estas ocorrên-
cias. Uma mulher vítima de vi-
olência já gravou o que acon-
tecia com ela dentro de casa e
usou o grupo para denunciar.
Percebemos que este programa
também pode ser usado como
instrumento de combate a vio-
lência contra a mulher”, co-
mentou o parlamentar.

A ideia em estimular o uso
do Programa para denunciar
casos de violência contra mu-
lheres surgiu após a divulgação
nas redes sociais de imagens
que mostravam Pamella Ho-
landa sendo agredida pelo ex-
marido, o DJ Ivis, em frente à
filha do casal de apenas nove

Josias da Juco incentiva uso do
Vizinhança Solidária no combate
a violência contra a mulher

meses. As imagens chocaram
pela violência e levaram cente-
nas de pessoas a se manifesta-
rem pedindo um basta de vio-
lência contra a mulher.

“Nós homens precisamos
nos posicionar e combater esse tipo
vil e repugnante de violência
contra a mulher. Não podemos
mais admitir que isso aconteça
e ficarmos calados”, disse Josias.

Recentemente o Senado re-
velou que um estudo realizado
entre 2019 e 2020 em todos es-
tados com o objetivo de avaliar
a evolução das políticas volta-
das para a defesa do público
feminino e identificar as dificul-
dades no enfrentamento ao pro-
blema e revelou que durante a
pandemia a violência domésti-

ca aumentou.
Dados divulgados pelo Dis-

que 100 em março deste ano
mostraram que o país registrou
mais de 105 mil denúncias em
2020. Já em São Paulo, através
do 190, houve um crescimento
de 42% em relação a 2019 de
denúncias de violência contra a
mulher.

“É impossível não se posi-
cionar contra toda e qualquer
tipo de violência. Violência é
condenável e a violência contra
crianças, idosos e mulheres é
repugnante. Precisamos acabar
com essa cultura machista em
que se normaliza agressão con-
tra mulheres. Denuncie, enco-
raje as vítimas a denunciarem”,
pediu Josias da Juco.

Para denunciar existem ca-
nais de atendimento como o Dis-
que 180,Disque 100 (no caso de
violência contra meninas), 153
(GCM) e  190 (Polícia Militar).

Se não puder ligar,faço o sinal
“X” em vermelho na palma da
mão e mostre para um atendente
em uma farmácia e também o
Programa Vizinhança Solidária.

“É impossível não se posicionar contra toda e qualquer tipo de vio-
lência. Violência é condenável e a violência contra crianças, idosos e
mulheres é repugnante” ,  disse Josias
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CELEBRIDADES!

Boninho e os comentários dos famosos em post sobre inscrições no BBB

Boninho, diretor geral do Big Brother Brasil, anunciou em seu Instagram as últimas vagas para
pessoas da região Sudeste se inscreverem para a seletiva que escolherá os participantes da próxima
edição do reality - inscrições nas outras regiões do Brasil já foram encerradas.

Boninho anuncia últimas vagas
para 'BBB 22' e famosos piram
Sidney Magal e Eri Johnson se ofereceram para estar no reality
enquanto Marcelo Serrado e Camilla de Lucas indicaram amigos

(Foto: Reprodução / Instagram )

Eliana celebra passeio na praia
com clique de biquíni: "Feliz"

Apresentadora está curtindo
dias de descanso com a família

Eliana postou um registro de sua viagem relaxando em meio a
natureza. De biquíni na areia, a apresentadora vibrou: "Pensa
numa pessoa feliz quando está no meio da natureza. Pensou?
Então multiplica! Essa sou eu!! Manu e Arthur vão no mesmo
caminho. Foto do marido", escreveu na legenda da imagem.

Justiça recebeu a denúncia feita pelo
Ministério Público do Rio de Janeiro.
Vítima contou que estava a trabalho

missionário e foi abusado sexualmente
na casa do pároco.

Padre é preso suspeito de estupro
contra jovem em Nova Crixás

O padre Ricardo Campos
Parreiras, de 45 anos, foi preso
suspeito de estupro contra um
jovem em Nova Crixás, no nor-
te goiano. Ele tinha um manda-
do de prisão em aberto, que foi
cumprido na quarta-feira (14),
em Goiânia. A juíza Marianna
de Queiroz Gomes recebeu a
denúncia feita pelo Ministério
Público do Rio Janeiro, onde a
vítima mora e ingressou com o
processo.

O delegado regional de Po-
rangatu, André Barbosa, que
responde também por Nova
Crixás, disse que a investigação
foi concluída e enviada ao Ju-
diciário goiano. O processo cor-
re em segredo de Justiça. Por
isso, o G1 não localizou a defe-
sa do pároco para se manifes-
tar sobre a prisão e a denúncia.

A assessoria de imprensa da
Polícia Civil confirmou a prisão
do padre. A Diretoria-Geral de

Administração Penitenciária
(DGAP) informou que ele está
detido no Complexo Prisional de
Aparecida de Goiânia.

A magistrada que conduz o
processo emitiu o mandado de
prisão temporária em 8 de ju-
lho, conforme consta no Banco
Nacional de Monitoramento de
Prisões (BNMP) do Conselho
Nacional de Justiça.

"Nota-se a presença dos
pressupostos da materialidade
do crime e fortíssimos indícios
da autoria com relação ao acau-
telado, considerando as provas
acostadas, inclusive depoimen-
to da vítima e do psicólogo que
a atendeu", escreveu a juíza na
sentença.

A Arquidiocese de Goiânia
informou que o padre pertence
à Diocese de Miracema do To-
cantins e estava na capital
acompanhando a saúde da mãe. O padre Ricardo Campos Parreiras, de 45 anos, foi preso suspeito de estupro contra um jovem






