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Abertura das Olimpíadas destaca luta contra a pandemia e superação dos atletas

Em cerimônia sem público na arquibancada,
Japão homenageia os profissionais da saúde
e faz um minuto de silêncio pelas vítimas
do coronavírus

{32ª EDIÇÃO DOS JOGOS OLÍMPICOS}

Japão declara abertos os
Jogos Olímpicos de Tóquio

Após um ano de atraso, cerimônia de abertura aconteceu sem público

Barueri sempre
à frente
lança Projeto
Horta da Gente

“Operação Cidade
Segura” traz ainda mais
segurança para a
população parnaibana

Prefeito Doutor Sato
anuncia que moradores
de Jandira com 25 ou
mais, serão vacinados
contra a Covid-19

Carapicuíba inaugura
terceiro polo de
vacinação no
Parque do Planalto

Fundo Social entrega
presentes a casais
do Casamento
Comunitário
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{32ª EDIÇÃO DOS JOGOS OLÍMPICOS}

Japão declara abertos os
Jogos Olímpicos de Tóquio

Após um ano de atraso, cerimônia de abertura aconteceu sem público

Após adiamento de um ano,
a cerimônia de abertura da
Olimpíada de Tóquio aconteceu
na sexta-feira (23) no Estádio
Olímpico de Tóquio, na capital
japonesa. Na abertura da 32ª
edição dos Jogos Olímpicos, a
tenista japonesa Naomi Osaka
foi a responsável por acender a
Pira Olímpica portando a To-
cha Olímpica.

A presidente do Comitê Or-
ganizador de Tóquio 2020, Sei-
ko Hashimoto, foi a primeira a
discursar no evento.

“Seguindo os desafios, a pri-
meira vez que uma Olimpíada
foi adiada na história, os Jogos
de Tóquio 2020 finalmente co-
meçam. As esperanças se co-
nectaram uma a uma através
de muitas mãos, de muitas pes-

soas, e agora estamos na posi-
ção de dar boas vindas para esse
dia. Todo mundo sofreu e en-
frentou enormes desafios por
causa da covid-19. (…) Depois
de meio século os Jogos Olím-
picos voltaram para Tóquio,
agora vamos fazer de tudo para
que esses Jogos se tornem uma
fonte de orgulho para as gera-
ções futuras”.

Depois foi a vez do presi-
dente do Comitê Olímpico In-
ternacional (COI) Thomas
Bach passar a sua mensagem.

“Hoje é um momento de
esperança, muito diferente do
que todos nós imaginávamos.
Mas vamos valorizar este mo-
mento porque finalmente esta-
mos todos aqui juntos, com os
atletas de 205 Comitês Olímpi-

cos Nacionais e a Equipe Olím-
pica de Refugiados, vivendo sob
o mesmo teto juntos na Vila
Olímpica. Este é o poder de
unificar que o esporte tem. É a
mensagem de solidariedade, a
mensagem de paz e de resiliên-
cia. Isso dá a todos nós espe-
rança para nossa jornada futu-
ra juntos. Nós só podemos es-
tar juntos por causa de vocês,
povo japonês.”

Logo após os discursos, o
imperador Naruhito, autoridade
máxima do país, declarou ofici-
almente aberto os Jogos Olím-
picos de Tóquio 2020. Posteri-
ormente, a bandeira olímpica foi
hasteada ao lado da bandeira
japonesa. Na sequência, o re-
vezamento da Tocha Olímpica
no estádio terminou nas mãos
de Naomi Osaka.

Seguindo os desafios, a primeira vez que uma Olimpíada foi adia-
da na história, os Jogos de Tóquio 2020 finalmente começam.
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No início da cerimônia, a
bandeira japonesa hasteada. Em
seguida ocorreu a apresentação
dos aros olímpicos iluminados
por lanternas, importantes sím-
bolos da cultura do país anfi-
trião.

A cultura e tradição japone-
sas também ficaram evidentes
na cerimônia, com dançarinos
vestidos em homenagem aos
bombeiros voluntários japone-
ses, uma tradição secular no
Japão.

Conforme a tradição, a Gré-
cia foi a primeira delegação a
desfilar no evento. Na sequên-
cia, tivemos o Time Olímpico

Homenagem às

vítimas da covid-19

A abertura da 32ª edição
dos Jogos Olímpicos ficou
marcada pela ausência de
público devido à pandemia
do novo coronavírus (co-
vid-19). Esta foi a primeira
vez na história que a aber-
tura oficial aconteceu sem
a presença de espectadores.

Com um minuto de si-
lêncio, a festividade apro-
veitou para homenagear as
vítimas em todo o mundo
acometidas pelo vírus. Além
disso, uma apresentação de
atletas se exercitando de
forma isolada representou a
dificuldade dos competido-
res de treinar em meio à
pandemia. Umas das des-
taques deste momento foi
a boxeadora japonesa Ari-
sa Tsubata, que não conse-
guiu se classificar para os
Jogos porque as seletivas
foram canceladas.

Jogos Olímpicos de Tóquio
{32ª EDIÇÃO} Outros momentos da cerimônia...

de Refugiados, formado por
pessoas que não podem com-
petir pelo país de origem.

Logo depois, foi respeitada
a ordem alfabética de acordo
com o alfabeto japonês kataka-
na e a grafia na língua do país.
As exceções ficaram por conta
das três últimas equipes a en-
trarem: Estados Unidos, Fran-
ça e Japão – que fecharam a
parada das nações. A delegação
brasileira foi a 151ª a se apresentar.

Dos 302 competidores bra-
sileiros classificados para os Jo-
gos, apenas quatro (número
mínimo exigidos pelo COI) des-
filaram, medida tomada pelo

Comitê Olímpico do Brasil
(COB) visando a prevenção do
contágio de covid-19.

O jogador de voleibol Bru-
ninho e a judoca Ketleyn Qua-
dros foram os porta-bandeiras
do Time Brasil.

Proibidos de competirem
com a bandeira e o nome do
país (nem o hino russo pôde ser
executado) devido a punições
por parte da Agência Mundial
Antidopagem (WADA) e da
Corte Arbitral do Esporte
(CAS), os atletas russos desfi-
laram representando o Comitê
Olímpico Russo (ROC, na sigla
em inglês).

Após o desfile, foi a vez do
juramento dos atletas, que acon-
tece desde os Jogos Olímpicos
de Antuérpia (1920, na Bélgi-
ca), prometendo competir de
maneira limpa e justa.

A cerimônia prosseguiu com
uma atuação de artistas cele-
brando a diversidade e a inclu-

são nos Jogos Olímpicos. Além
disso, drones formaram o sím-
bolo da Olimpíada de Tóquio e
um globo terrestre, acompanha-
da da trilha sonora Imagine, do
cantor e compositor britânico
John Lenon.

Ketleyn Quadros e Bruninho com a bandeira
brasileira na abertura dos Jogos de Tóquio 2020.

Foto: Mike Blake/Reuters/Direitos Reservados

A tenista japonesa, Naomi Osaka, acendeu a Pira Olímpica em clima
de emoção

Foto: Stefan Wermuth/Reuters/Direitos Reservados
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Na terça-feira (dia 20) as por-
tas do Supermercado São Vicen-
te se abriram à população de
Barueri. A unidade, que fica na
Estrada dos Romeiros, 448, no
Boa Vista, gerou ao menos 300
novos empregos diretos e indi-
retos ao município. Trata-se da
18ª loja do grupo, que é um dos
maiores do ramo alimentício no
interior paulista.

Todo o processo de contra-
tação dos empregos gerados
pelo novo empreendimento foi
intermediado pela Secretaria de
Indústria, Comércio e Trabalho
de Barueri (Sict), por meio da
Casa do Trabalhador. A loja
abriu 250 vagas fixas, além de
outras cerca de 50 vagas indire-
tas, sem contar o que foi movi-
mentado durante a construção
do prédio.

Marcos Cavicchiolli, propri-
etário da rede, elogiou a parce-
ria com a Casa do Trabalhador.
“Suporte maravilhoso o apoio
que nos deram, estão de para-
béns por esse trabalho de aju-
dar as empresas a fazerem pro-
cessos de triagem, seleção, re-
crutamento, principalmente nes-
se momento de pandemia, que
é tão difícil de a gente conse-
guir ter um espaço. Realmente
maravilhoso! Nós nunca tive-
mos um suporte como o que ti-
vemos aqui na cidade de Baru-
eri”, afirma o empresário.

Quando questionado sobre
os motivos de escolher a cidade
para sua nova unidade, Cavic-
chiolli disse ter enxergado o po-
tencial do município e também
ter ficado impressionado com a
recepção que tiveram. “Barueri
foi uma oportunidade. Quando
a gente viu o potencial da cidade,
o poder aquisitivo, a pujança da
cidade, principalmente a recep-
tividade que nós tivemos do
poder público, a partir do executi-
vo e toda a estrutura, isso aca-
bou colaborando. Mas é lógico, é
a estrutura da cidade que nos
motiva a vir também”, declara.

Alex de Lima, de 26 anos,
sabe bem o que a vinda de uma
empresa desse porte reflete na
vida dos munícipes. Contrata-
do, assumiu o novo cargo no dia
1º de julho, após passar pelo
treinamento na loja de Soroca-
ba. “Eu já venho há bastante
tempo nessa área, estava de-
sempregado também, participei
do processo seletivo e Deus
abençoou. Agradeço primeira-
mente a Deus, em segundo à
Casa do Trabalhador e à fa-
mília São Vicente, que me
concedeu a oportunidade.
Aqui é legal, maravilhoso, o
pessoal dá bastante assistência
pra gente”, conta.

A nova loja de Barueri é,
hoje, a mais próxima que a rede
tem da capital paulista. Os Su-
permercados São Vicente nas-
ceram na cidade de Americana,
no interior de São Paulo, há 53
anos. A empresa familiar, que
conta com outros negócios, vem
passando por grande expansão
nos últimos anos.

Rede de Supermercados São Vicente
inaugura loja em Barueri e gera
cerca de 300 novos empregos

Fotos: Ricardo Santos / Secom e Junior Holanda

Só na nova loja foram gerados 250 novos empregos formais

Na terça-feira (dia 20) as portas do Supermercado São Vicente se abriram à população de Barueri

O Prefeito Rubens Furlan esteve presente na inauguração da nova unidade, que fica na Estrada dos
Romeiros, 448, no Boa Vista, que gerou ao menos 300 novos empregos diretos e indiretos ao município

Inauguração
Além da inauguração oficial

ao público nesta terça, na tarde
de segunda-feira (dia 19), hou-
ve uma solenidade com a pre-
sença de autoridades locais e
imprensa e, em seguida, a aber-
tura da loja exclusivamente para
os familiares dos funcionários.
Na ocasião compareceram, além
dos proprietários e sócios da
rede, convidados como o pre-
feito de Barueri, Rubens Fur-
lan, o vice-prefeito, Beto Pite-
ri, a deputada federal Bruna
Furlan, o padre Marcio Perei-
ra, da Paroquia Santa Cruz, o
presidente da Associação Co-
mercial e Industrial de Barueri
(Acib), Moacyr Félix, além de
secretários municipais e verea-
dores.

Socialmente engajada
A empresa já chegou mos-

trando que é também socialmen-
te engajada. Durante a soleni-
dade, entregou ao Fundo Soci-
al de Solidariedade Estrela Guia,
300 cartões “Super Essencial”,
destinados a famílias vulnerá-
veis de Barueri. Juntos, os car-
tões somam R$30 mil reais.

A doação foi entregue à de-
putada Bruna Furlan. Ela repre-
sentou a primeira-dama e pre-
sidente do Fundo Social, Sônia
Furlan, que não pode compare-
cer ao evento.

“É um compromisso social
da São Vicente, mesmo que de
maneira singela, contribuir com
a região onde nós atuamos.
Esse cartão é desenvolvido pela
Associação Paulista de Super-
mercados (Apas) e visa contri-
buir de alguma forma com as
famílias que estão passando di-
ficuldades nesse período tão
complicado da pandemia da
Covid-19. Nós estamos doan-
do 300 cartões como uma for-
ma de retribuir toda a receptivi-
dade, todo o carinho, toda a
atenção que nós tivemos pela
cidade. Façam bom uso e espe-
ro que de alguma forma a gente
possa amenizar um pouco o sofri-
mento das pessoas que estão
passando dificuldade nesse mo-
mento tão difícil”, declarou du-

rante a entrega Marcos Cavic-
chiolli.

Comovida, Sônia Furlan co-
memorou a nova parceria.
“Além da felicidade de receber-
mos uma nova e grande empre-
sa em nossa cidade, que gera
emprego e renda, tivemos a sa-
tisfação de já sermos honrados
com esses 300 cartões para a
população mais vulnerável da
nossa cidade. Tenham certeza
que esses 30 mil reais vieram
em boa hora e serão muito bem
aproveitados pelos beneficia-
dos”, agradeceu.

Vice-prefeito Beto Piteri e o prefeito Rubens Furlan estiveram pre-
sente na inauguração do SV
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A já tradicional Feira de Ar-
tes, Decoração e Artesanato de
Barueri, que acontece na Praça
Oiapoque semana sim / sema-
na não, irá desdobrar-se em um
evento especial nos próximos
dias: a Feira das Malhas e Gas-
tronomia.

A iniciativa, criada pela Se-
cretaria de Indústria, Comércio
e Trabalho de Barueri (Sict),
será realizada em prol da Cam-
panha do Agasalho 2021, pro-
movida pelo Fundo Social de
Solidariedade Estrela Guia. Par-
te da renda arrecadada com a

Gradativamente, os estudan-
tes da rede de ensino de Barue-
ri começam a voltar para as es-
colas.

Adotando todos os protoco-
los sanitários de prevenção ao
novo coronavirus, após intenso
planejamento, montagem de ar-
rojada infraestrutura e formação
pedagógica, começaram nesta
segunda-feira, dia 19, as ativi-
dades presenciais do projeto
Sala Maker.

Barueri mais uma vez sai à
frente e se destaca como a pri-
meira cidade a implementar em
toda rede um projeto pedagógi-
co voltado à prática “faça você
mesmo”.

Neste tipo de iniciativa, que
visa a educação “mão na mas-
sa”, o aluno explora o que exis-
te para além da sala de aula, re-
alizando experiências práticas e
desafiadoras.

Neste primeiro momento se-
rão atendidos 1.603 alunos, so-
mando aproximadamente 120
turmas de estudantes que parti-
ciparão das atividades em oito
horários diferentes.

Após a devida autorização
dos pais, que foram informados
sobre os detalhes do projeto
pelos gestores das escolas de en-
sino fundamental da rede, as
turmas foram formadas. Os es-
tudantes que moram longe dos
polos que abrigam o projeto
contarão com transporte e to-
dos terão direito a lanche.

Escolas da rede abrem as portas para
dar início ao projeto inédito Sala Maker

EDUCAÇÃO Pedro Henrique, que estu-
da no 6º B da Emef Raposo Ta-
vares, estava animado com a
novidade. “Estava com sauda-
de de ver os amigos e esse pro-
jeto é muito legal. Mal vejo a
hora de aprender a mexer nos
drones”, disse.

Nesta semana de abertura
do projeto, as dinâmicas acon-
tecerão nas Emefs Carlos Os-
marinho, Eizaburo Nomura,
Estevan Placêncio e Dorival
Faria. Cada um desses núcleos
também atenderão os estudan-
tes das escolas localizadas nas
proximidades.

De acordo com o secretário
de Educação de Barueri, Celso
Furlan, este é um momento
muito especial. “Rever nossos
alunos retornando para as es-

colas é muito emocionante. Es-
tamos adotando todos os pro-
tocolos de segurança para pro-
teção de todos. Este projeto cer-
tamente fará com que nossas
crianças e adolescentes matem
a saudade da escola e se ani-
mem com esse moderno pro-
cesso de aprendizagem”, disse.

No retorno das aulas presen-
cias, previsto para o início do
mês de agosto, o projeto Sala
Maker funcionará em 16 polos,
beneficiando 10.800 alunos do
6º ao 9º ano de todas as escolas
de Ensino Fundamental da rede.
Barueri investe cada vez mais e
conquista espaços rumo à Edu-
cação 5.0.

A implementação do proje-
to foi realizada pelo Departa-
mento Técnico de Tecnologia e
Informação Educacional (DT-
TIE) em parceria com a empre-
sa A5 Maker, que possui ampla
experiência em Cultura Maker
e é especialista em educação
tecnológica.

Ao participarem do projeto,
os estudantes poderão ter con-
tato com tudo o que há de mais
avançado no universo maker:
impressoras 3D, drones, auto-
mação, equipamentos de robó-
tica, arduíno, além de um rico
material pedagógico especial-
mente preparado por especialis-
tas no assunto.

Sict convida para feira de malhas na Praça Oiapoque
em prol da Campanha do Agasalho

venda das malhas será doada à
campanha.

A Feira das Malhas e Gas-
tronomia acontecerá de 25 de
julho a 3 de agosto, das 10h às
22h, também na Praça Oiapo-
que, que fica entre as alamedas
Grajau e Itapecuru, em Alpha-

ville. Haverá cerca de 30 barra-
cas de malha, com grande vari-
edade de produtos de alta qua-
lidade, além de 20 food trucks
para compor o passeio com óti-
mas opções em pratos e bebi-
das.

Importante lembrar que é

obrigatório o uso de máscara no
recinto, bem como manter o
distanciamento físico e a

constante higienização das
mãos para evitar a propagação
da Covid-19.
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Trinta jovens entre 17 e 19
anos começaram a dar os pri-
meiros passos para alcançar o
futuro. No último dia 20 de ju-
lho foi iniciado o curso “Pro-
gramando o Futuro” promovi-
do pela InovAção Barueri, pro-
jeto administrado pelo Cit (Cen-
tro de Inovação e Tecnologia),
da Prefeitura de Barueri.

As atividades do curso co-
meçaram com a aula magna mi-
nistrada por executivos da Pri-
me It Solutions, empresa par-
ceira da InovAção Barueri no
ensino de tecnologia da infor-
mação (TI).  O “Programando
o Futuro” trata de linguagens de
programação de computador
(Javascript e HTML) e abre
oportunidade aos jovens para
que deem os primeiros passos
na formação de uma carreira em
TI, além de alguns deles pode-
rem  ser contratados pela pró-
pria Prime IT.

Elder Castanheira de Freitas,
executivo da Prime IT e respon-
sável  pelo setor de Engenha-
ria de Software, ministrou
palestra aos jovens presentes
falando sobre sua trajetória
profissional na área de TI e
da evolução dessa tecnologia
nas últimas décadas.

Além do curso sobre lingua-
gens de programação, a InovA-
ção Barueri tem programada
várias atividades que também
terão início nos próximos dias.
Confira:

Workshop - Série: “Criando

Jovens dão o primeiro passo para seu
futuro em curso da InovAção Barueri

um produto digital”. Aborda
princípios básicos e introdutó-
rios do gerenciamento de pro-
dutos digitais até sua constru-
ção, tornando-os viáveis comer-
cialmente e em suas funcionali-
dades;

“Marketing digital para ven-
das nas Redes Sociais”;

“Criação de sites e platafor-
mas digitais”;

“Administração do tempo”;
“Técnicas de Desenvolvi-

mento Profissional” – Curso
Professores e alunos na aula inaugural do curso Programando o
Futuro

Fotos: Divulgação

que trata de autoconhecimento,
organização e marketing pesso-
al, preparação para entrevista de
emprego, mercado de trabalho
etc.

O InovAção Barueri é um
laboratório público com espaços
de criatividade, aprendizado e
inovação a todos interessados
em desenvolver e construir pro-
jetos. Traz à população a pos-
sibilidade de aprender, projetar
e produzir diversos tipos de ob-
jetos e soluções inovadoras.

 O Rotary Club Barueri
Empresarial e o Hemocentro
São Lucas, com o apoio da
ACIB (Associação Comercial e
Industrial de Barueri), realiza-
rão no próximo dia 12 de agos-
to uma campanha de doação de
sangue. A ação visa conscienti-
zar e alertar sobre a importân-
cia das doações durante os me-
ses mais frios do ano.

Para doar, é necessário rea-
lizar um agendamento prévio
através do link – https://
www.sympla.com.br/campa-
nha-de-doacao-de-sangue-
1208__1286471 e escolher o
melhor horário.

No dia da doação é preciso
ter em mãos um documento ofi-
cial com foto, estar alimenta-

Rotary Club Barueri Empresarial
promove campanha para doação
de sangue com apoio da ACIB

••• DOAÇÃO DE SANGUE

do, evitar alimentos gordurosos
no dia anterior, pesar mais de
52kg, estar descansado e não ter
feito nenhuma tatuagem nos úl-
timos 12 meses. Além disso, é
necessário ter entre 16 e 69
anos. Menores de idade preci-
sam de autorização do respon-
sável.

A campanha acontece na
sede da ACIB(Al. Madeira, 222
- Mezanino - Edifício Alfacom,
Alphaville) das 9h às 15h00,
com intervalo de uma hora, das
11h às 13h. O local segue com
todas as medidas sanitárias,
como uso obrigatório de más-
caras, intensificação na limpe-
za, distanciamento seguro, dis-
ponibilização de álcool em gel e
material descartável.

Vacinados contra Covid-19
Doadores de sangue que ti-

verem se vacinado contra Co-
vid-19 ficam impedidos de doar
por 48 horas após a aplicação
de cada dose da CoronaVac, e
por sete dias após cada dose das
vacinas da AstraZeneca, Pfizer
ou Janssen. É necessário apre-
sentar o comprovante de vaci-
nação.

Pessoas vacinadas contra a
gripe também devem esperar 48
horas para realizarem a doação.

Serviço - Campanha Doa-
ção de Sangue

Data – 12 de agosto
Horário – 09 às 15h00
Local – ACIB(Al. Madeira,

222 – mezanino – Edifício Al-
facom)

Barueri, sempre
à frente no respeito
à mulher!
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A Lei Municipal nº 2.845, de
12 de julho de 2021, institui o
programa Amigo Pet, que dá a
possibilidade de pessoas físicas
e jurídicas, além de fabricantes
de artigos, medicamentos e ali-
mentos para pets, realizarem
doações para ajudar animais em
situação de abandono acolhidos
por protetores independentes e
ONGs que atuam nessa causa.

Para contribuir com o pro-
grama, basta procurar a unida-
de I do Centro de Proteção ao
Animal Doméstico (Cepad), lo-
calizado na rua Vera Cruz, 340,
no Bairro dos Altos, e fazer a
entrega. Por sua vez, o Cepad
irá encaminhar os itens aos pro-
tetores e instituições cadastra-
das em seu banco de dados, le-
vando bem-estar a esses pets.

Já os protetores que atuam
na causa animal ou institutos es-
pecializados que precisam des-
ta ajuda devem, enquanto pes-
soa física ou ONG, ter seu en-
dereço de atendimento em Ba-
rueri para procurar o Cepad I.
Lá, irão passar por uma entre-
vista e entregar a documenta-
ção solicitada. Uma vez apro-
vados e cadastrados, já passam
a receber as doações. Mas vale
lembrar que a ajuda está limita-

Programa Amigo Pet aproxima
a sociedade de animais abandonados

Fotos: Ricardo Santos/Secom

Programa Amigo
Pet incentiva que
pessoas físicas e
jurídicas ajudem
animais em risco

Tradicional na cidade, a
Campanha do Agasalho distri-
bui há anos somente roupas
novas para a população mais
vulnerável socialmente. São
cobertores comprados pela Se-
cretaria de Assistência e Desen-
volvimento Social (Sads) e aga-
salhos de moletom produzidos
pelo Núcleo de Moda ou fruto
de doações de parceiros.

Este ano, a Campanha do
Agasalho conta com um refor-
ço importante: o Exército Bra-
sileiro. Através de uma parce-
ria firmada entre a  Sads e o
22°BLOG, os 20 mil coberto-
res estão sendo distribuídos
pelo exército diretamente nas
casas das famílias. A ideia sur-
giu após uma conversa entre a
secretária da Sads, Adriana Bu-
eno Molina, e o Comandante

 Com a chegada do
frio, o Fundo Social
de Solidariedade de
Barueri já deu início
às primeiras ações
da Campanha do

Agasalho.

Fundo Social de Barueri e Núcleo

Fotos:  Giseli Anjos / Sads

do 22°BLOG, Coronel Danilo
Villela Silva Derré Torres. Aju-
da oferecida, ajuda aceita!

Novidade
A grande novidade deste ano

surgiu do Núcleo de Moda. Pre-
ocupada com as pessoas em si-
tuação de rua e as baixas tem-
peraturas, a presidente do Fun-
do Social Sônia Furlan, solici-
tou algo que protegesse mais do
frio do que um cobertor.

Após pesquisas, Elisangela
Alves Santos Oliveira e Deus-
detty Gomes Ribeiro de Al-
meida, do Núcleo de Moda,
desenvolveram um modelo
de saco de dormir que, do-
brado transforma-se numa
mochila. Somada à praticida-
de, eles são térmicos e im-
permeáveis. Por enquanto,
foram produzidas 100 unida-
des e cerca de 50 já foram dis-
tribuídas às pessoas que estão
na rua e têm certa resistência
ao abrigamento, ainda que tem-
porário.

Sucesso
Empresas, cidades e até

confecções demonstraram inte-

resse no modelo do saco de dor-
mir que foi idealizado pelo Nú-
cleo de Moda. Feito com nylon
210 e matelacê 80, o modelo

foi pensado para atender a po-
pulação de rua por ser prático,
leve, impermeável e quente. O
ineditismo do produto tem cha-

mado a atenção de muitas cida-
des, que estão procurando o Nú-
cleo de Moda em busca do
know-how para a fabricação.

da à quantidade e à disponibili-
dade dos itens recebidos por
doação.

Além do projeto Amigo Pet,
o Cepad já realiza, quando há
disponibilidade, a doação de
medicamentos, ração e outros
itens a protetores e ONGs.

A médica veterinária do Ce-
pad I, Paula Nunes, conta que
o Centro, os protetores e as
ONGs fazem a sua parte, mas
cabe a cada pessoa também
contribuir não abandonando
seus pets, seguindo os critérios
da adoção responsável e tiran-
do esses animais de situações
de risco.

“O Cepad, juntamente com
os protetores de animais da ci-
dade de Barueri, empenha-se
para retirar das ruas cães e
gatos em situação de risco ou
sofrimento, porém, o mais
importante é o compromisso
da população em garantir que
os seus animais estejam em
segurança dentro de suas ca-
sas e que sejam castrados,
evi tando o  abandono.  A
conscientização da popula-
ção quanto à guarda respon-
sável é fundamental para alcan-
çarmos nosso objetivo de bem-
estar animal.”, destaca.

de Moda produzem sacos de dormir

CIDADES
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Barueri, sempre à frente
lança Projeto Horta da Gente

Com a presença do prefeito Furlan, vice-prefeito Beto Piteri, Secretários Municipais,
vereadores e demais autoridades participam do lançamento “Projeto Horta da Gente”.

* Por Néo Marques
Jornal e Site Tribuna de Barueri

Na manhã do último dia 23/
07, nas dependências do Par-
que Ecológico do Tietê, o se-
cretário de comunicação da Pre-
feitura de Barueri, Thazio Go-
miero, esteve à frente da orga-
nização do lançamento do Pro-
jeto Horta da Gente, projeto
esse de responsabilidade das Se-
cretarias de Recursos Naturais
e Meio Ambiente, à frente o Se-
cretário Marco Antonio Olivei-
ra “Bidu”, da Secretaria da Pro-
moção Social, de Dra Adriana
Molina e a Secretaria de Servi-
ços Municipais, de Orlando Al-
varez, a horta está no Parque
Ecológico do Tietê, e foi plan-
tada pela ONG Renascer, que é
um projeto consolidado apadri-
nhado pela presidente do Fun-
do de Solidariedade Dona So-
nia Furlan e pela deputada fe-
deral Bruna Furlan, participam
da ONG ex-moradores de ruas
em vunerabilidade social, que
ao ingressar na instituição, fo-
ram acolhidos e inseridos num
projeto que lhes dá cidadania e
dignidade.

- Presentes os secretários
Marco Antonio “Bidu”, Dra.
Adriana Molina e Orlando Al-
varez, anfitriões do projeto, re-
ceberam os vereadores Thiago
Rodrigues, Ornedo Neves, Hé-
lio Junior, Levi Jânio, Fabião,
José Melo, Mary Rodrigues,
Alan Miranda, Dra Cláudia, e
alguns secretários municipais:
Dra Regina Mesquita (Secretá-
ria de Segurança), Tom Moisés
(Secretário de Esportes), Mari-
nho Trimboli (Secretário das
Instituições), Silvio Macedo
(Secretário da Família), Gregó-
rio Maglio (Secretário de Habi-
tação), Magoo (Secretário da
Indústria e Comércio), Marcos
Aurélio Toscano (Secretário Ju-
rídico).

Se fizeram presentes o ex-
vereador Sérgio Baganha, as-
sessores diretos do Prefeito
Rubens Furlan, Antonio Pasina-
to, Beto Correia, Salles, entre
outros.

“Horta da Gente” vai levar mais nutrição às famílias vulneráveis de
Barueri, afirmou a presidente do Fundo de Solidariedade  Sonia Furlan

A “Horta da Gente”, está no Parque Ecológico do Tietê, e foi plantada pela ONG Renascer, que é um
projeto consolidado apadrinhado pela presidente do Fundo de Solidariedade Dona Sonia Furlan e pela
deputada federal Bruna Furlan

Dona Sonia Furlan com os
secretários Thazio Gomiero
,(SECOM) e Marco Antonio
“Bidu” (SEMA)

Vice-prefeito Beto Piteri e sua esposa Damaris, Sonia, Bruna e Rubens
Furlan

Vice-prefeito e secretário de obras Beto Piteri

Rubens Furlan, falando da importância do Projeto Horta da Gente

Prefeito Rubens Furlan e os secretários Orlando Alvarez (Serviços
Municipais,) e Magoo (Indústria e Comércio)

Fotos: Néo Marques / Jornal Tribuna de Barueri
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Prefeito Marcos Tonho consegue investimento
do Governo do Estado para que famílias de
baixa renda realizem o sonho da casa própria

Serão mais de R$ 3 Milhões para fomentar a
construção de moradias a preços populares,

beneficiando mais de 240 famílias

Para ampliar a oferta de ha-
bitação no município na última
semana, na Arena de Eventos,
o Prefeito Marcos Tonho rece-
beu do Governo do Estado R
$3.185.000,00 que serão desti-
nados para novas moradias de
famílias que mais precisam.

O subsídio irá beneficiar 240
famílias, sendo 13 mil reais para
cada, permitindo assim incenti-
var a aquisição de moradias e
permitir que famílias de baixa
renda tenham acesso a casa
própria.

A ação denominada de
“checão” faz parte do Progra-
ma Nossa Casa - Apoio, criado
pelo Decreto Estadual nº
64.419, de 28 de agosto de
2019, que tem por objetivo in-
centivar a produção, pela inici-
ativa privada, de unidades ha-
bitacionais para pessoas com
baixo poder aquisitivo.

O valor recebido pela cida-
de será destinado a um fundo

de investimento e a prioridade
na aquisição dos valores será
para munícipes atendidos pela
rede de proteção social que fa-
zem parte do programa aluguel
social.

Na ocasião, foi anunciado
outros benefícios para a cidade
de Santana de Parnaíba, R$ 12
milhões de investimentos para
melhorias de mobilidade urba-
na e acessibilidade para a Es-
trada dos Romeiros, duplicação
da Castelo Branco até o KM 32,
1500 cestas básicas para aten-
der os munícipes. O Prefeito
Marcos Tonho falou do empe-
nho do deputado Cezar nas con-
quistas dos benefícios para San-
tana de Parnaíba e região.

“Juntamente com o deputa-
do Cezar, estivermos diversas
vezes no Palácio do Governo,
assinamos convênios, auto-
rizos e é uma satisfação
sempre estar lá recebendo
algo do Estado para impac-
tar a vida das pessoas da

nossa cidade. E nesta sema-
na, demos um passo impor-
tante. Erguemos a primeira
pilastra do Hospital Muni-
cipal de Santana de Parnaí-
ba. Uma conquista muito
importante para nossa popu-
lação”, citou o prefeito.

O vice-governador, Rodrigo
Garcia, comentou sobre o ex-
celente trabalho do prefeito
Marcos Tonho nesses primeiros
7 meses de governo.

“ O prefeito Marcos Tonho,
nesses 7 meses, tem se supera-

do, trabalhado muito para po-
der resgatar sonhos históricos
aqui em Santana de Parnaíba.
Não apenas dando sequência
à ótima gestão do Prefeito El-
vis Cezar, mas também avan-
çando”, comentou Rodrigo
Garcia.

Fotos: Dario Souza

Com a presença do Secretário de Desenvolvimento Regional Marco Vinholi, do deputado estadual Cezar, do vice-governador Rodrigo Garcia, do Prefeito Marcos Tonho e demais
autoridades a cerimônia que aconteceu no auditório da Arena de Eventos a cidade ainda recebeu 1.500 cestas básicas e ainda foi assinado a autorização para o recapeamento
da Estrada do Romeiros
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Com o objetivo de trazer
mais mobilidade urbana e aces-
sibilidade para o município de
Santana de Parnaíba, na última
semana, a equipe de Serviços
Municipais finalizou a pavimen-
tação asfáltica de três vias do
Bairro Jaguari.

Foram pavimentados 300
metros na Rua Escorpião, 400
metros na Rua Sagitário e 750
metros na Estrada do Jaguari.
A prefeitura tem investido mui-
to para  pavimentar e recapear
toda cidade, nos últimos 8 anos,
os trabalhos foram realizados
em mais de 300 km de vias e
implantados mais 100 km de
calçadas.

 De olho no futuro, também
está sendo realizado a implan-
tação de 30 km de ciclovias em
diversos bairros do município,
que serão importantes para
fomentar a utilização das bi-
kes como transporte, além da
redução de congestionamen-
to, poluição, gerando impac-
tos diretos para a sustentabili-
dade, saúde, bem-estar e quali-
dade de vida.

Programa de pavimentação em Santana
de Parnaíba avançam  e Jaguari
é mais um bairro 100% asfaltado

Fotos: Marcio Koch

A prefeitura tem investido muito para pavimentar e recapear toda cidade

Para melhorar a infraestru-
tura de Santana de Parnaíba, a
prefeitura realiza desde 2013 o
programa de regularização fun-
diária, em que os documentos
são entregues para todas as fa-
mílias de forma gratuita. Todo
processo é realizado pela Secre-
taria Municipal de Habitação
é muito importante para que
os moradores tenham a va-
lorização dos seus imóveis
bem como segurança jurídi-
ca, além de receberem benefí-
cios sociais, como água enca-
nada, asfalto e até mesmo ser-
viços de correios.

Somente neste primeiro se-
mestre foram registrados 18 nú-
cleos habitacionais, num total de

Milhares de famílias parnaibanas já receberam
escrituras gratuitamente ao longo dos últimos 8 anos

1.514 lotes regularizados, beneficiando cerca de 6.056
moradores desses locais. E para o segundo semestre
de 2021 está previsto o registro de mais 4 núcleos e a
entrega de mais de 1.200 escrituras favorecendo 3.196
moradores.

A construção de moradias também tem sido tratada como prio-
ridade, nos últimos anos já foram entregues os conjuntos habitaci-
onais no São Benedito, no bairro Cidade São Pedro, Conjunto
Júpiter, no Chácara Solar II e o Conjunto da Riqueza, no Vila
Poupança II, que ao todo somam mais de 430 unidades habitacionais.

Fotos: Marcio Koch
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Com o objetivo de trazer
mais qualidade de vida, como-
didade e ampliação no atendi-
mento, a prefeitura em breve
iniciará a construção de uma
nova Unidade Básica de Saúde
(UBS), no Bairro Ingaí.

A nova UBS terá 634,38 m²
de área construída, que será
localizada na Estrada Muni-
cipal do Ingaí, altura aproxi-
mada do número 2302. Tam-
bém contará com 5 consul-
tórios médicos, 2 consultó-
rios médicos ginecológicos, 2
consultórios odontológicos,
sala de coleta de exames,
farmácia e sala de entrega de
medicamentos, sala de vaci-
nação, sala de medicação,
sala de inalação, estabiliza-
ção e os demais ambientes
administrativos/ técnicos e
banheiros. Além de os aten-
dimentos de clínica médica,
ginecologia, eletrocardiogra-
ma, odontologia, pediatria,
psiquiatria e serviço social.

O projeto prevê 13 vagas
para automóveis, 6 vagas para
motocicletas, 2 vagas exclusi-

Nova UBS do Ingaí proporcionará
melhorias no atendimento e
economia aos cofres públicosSAÚDE

Foto: Ilustrativa

A construção do prédio próprio
gerará uma grande economia para

os cofres públicos

vas PCD, 2 vagas exclusivas
para idosos e 2 vagas exclusi-
vas para ambulâncias.

Além da melhoria nos servi-

ços, a construção da nova uni-
dade de saúde no bairro pro-
porcionará economia aos cofres
públicos.

Para manter a segurança da
cidade, que é considerada a pri-
meira no quesito em todo o
Estado,a Prefeitura de Santana
de Parnaíba por meio da Se-
cretaria de Segurança Urbana,
foi realizada a operação Cida-
de Segura em diversos pontos
do município.

A ação, que contou com a
participação de cerca de 200
agentes públicos de segurança,
entre guardas municipais e po-
liciais civis e militares, tem o
objetivo de reduzir ainda mais
os índices criminais da cidade,
que conforme o último levan-
tamento da Secretaria de Segu-

“Operação Cidade Segura” traz ainda mais
segurança para a população parnaibana

Fotos: Marcio Koch

rança Pública do Estado apare-
ce com a menor taxa de delito
por 100 mil habitantes e é a mais
segura entre as cidades de São
Paulo, conforme os dados do
Ranking Connected Smart Citi-
es, da Urban Systems.

Além das operações de re-
pressão ao crime, a administra-
ção municipal investiu muito na
pasta nos últimos anos com trei-
namentos para os guardas, aqui-
sição de novos equipamentos,
implantação de iluminação de
LED em toda a cidade, entre
outros investimentos que garan-
tem a segurança para o cidadão
parnaibano.

As ações de bloqueio
aconteceram em pontos
estratégicos da cidade
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O hábito de pedalar ter con-
quistado a cada dia mais adep-
tos. Mas essa prática esportiva,
momento de lazer ou apenas a
necessidade de deslocamento
com bicicleta requer muitos cui-
dados, especialmente se for re-
alizado próximo às rodovias.
Para orientar os ciclistas sobre
a prudência e responsabilidade,
a CCR ViaOeste, em parceria
com a Polícia Militar Rodoviá-
ria, promoverá campanhas edu-
cativas no Sistema Castello-Ra-

{CAMPANHA DE PREVENÇÃO NA VIA}

CCR ViaOeste alerta ciclistas
sobre segurança nas rodovias

Concessionária promoverá campanhas
para conscientizar os ciclistas sobre os
riscos de pedalar próximo das pistas

poso. A iniciativa integra o Pro-
grama de Redução de Aciden-
tes, que tem apoio da ARTESP
(Agência de Transporte do Es-
tado de São Paulo).

Neste sábado (24/07), a ori-
entação aos ciclistas acontece-
rá no km 48 da rodovia Caste-
llo Branco, no trecho de Araça-
riguama. No domingo (25/07),
a ação será realizada no km 77
da rodovia Raposo Tavares, em
Alumínio. No dia 31, os profis-

sionais da concessionária reali-
zarão abordagens educativas no
km 8 da rodovia Senador José
Ermírio de Moraes (SP-075),
conhecida como Castelinho, em
Sorocaba. As ações acontecem
sempre a partir das 7 horas.

As ações educativas têm
como objetivo alertar os ciclis-
tas sobre os cuidados para pe-
dalar com segurança e respei-
tando sempre as regras de trân-
sito. De acordo com o coorde-
nador de tráfego da CCR Via-
Oeste, Alessandro Pereira, as
equipes da concessionária rea-
lizam frequentemente a aborda-
gem de ciclistas nas rodovias
para chamar a atenção sobre o
grande risco de acidentes ao pe-
dalar pelo acostamento ou pró-
ximo às faixas de rolamento.

 O coordenador alerta que a
bicicleta, quando está muito pró-
xima das faixas de rolamento,
pode ser atingida por um veí-
culo ou até mesmo perder a es-
tabilidade e equilíbrio com a
passagem de uma carreta ou
ônibus. “Há um risco muito
grande de queda nestas situa-
ções, o que pode causar sérios
ferimentos e até a morte do ci-
clista”, enfatiza.

Durante a noite, com a visi-
bilidade comprometida, os pe-
rigos são ainda maiores. A re-
comendação da concessionária,
é sempre pedalar à noite em lo-
cais apropriados nas cidades,
especialmente nas ciclofaixas,
onde há iluminação pública. Nas
abordagens promovidas pelas
equipes da CCR ViaOeste são
entregues folhetos com orienta-
ções sobre a utilização adequa-
da de equipamentos de seguran-
ça, como calçados adequados,

RECEBA as notícias da sua
cidade toda semana GRÁTIS!

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

com a palavra (CADASTRO J A CIDADE)

capacete, roupas claras e adesi-
vos refletivos para se tornarem
mais visíveis aos motoristas.

O material impresso dispo-
nibiliza ainda outras dicas im-
portantes, como seguir no mes-
mo sentido dos carros, não uti-
lizar fones de ouvido, redobrar
a atenção nas entradas e saídas
das rodovias, pedalar em fila
indiana e nunca em pares, e ja-
mais pegar rabeira ou vácuo de
outros veículos, principalmente
caminhões.
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JORNAL A CIDADE É SEMANAL!
NÃO PRECISA FALAR PRÁ NINGUÉM.

SEMANA QUE VÊM VOCÊ RECEBE OUTRA EDIÇÃO.

Portal de Notícias

Estrada do Jacarandá, 1970, Alto da Santa -
Carapicuiba/SP (Próx. ao Supermercado Cardoso)
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O Prefeito de Jandira Dou-
tor Sato anuncia a antecipação
da vacinação de pessoas, sem
comorbidades, com 25 anos ou
mais, a partir da próxima sexta-
feira, dia 23 de Julho.

“Como mais um resultado
prático da boa gestão do nos-
so Plano de Vacinação. Te-
nho a alegria de anunciar que
sexta-feira os moradores de Jan-
dira com 25 anos ou mais, co-
meçarão a ser vacinados con-
tra a COVID-19. Estamos tra-
balhando para que em breve a
vacina esteja liberada para toda
a população acima de 18 anos.”
anunciou Sato.

Os agendamentos estarão
disponíveis  no site da Pre-
feitura (jandira.sp.gov.br),
amanhã, dia 22, a partir das 9
horas.

O único posto de vacina-
ção na cidade de Jandira,
está si tuado na praça de
eventos de Jandira, locali-
zada na Rua Rubens Lopes
da Silva, 106 no Centro de
Jandira – SP, 06600-035. O
funcionamento normal da va-
cinação é de segunda a sexta
das 9 às 16 horas.

Os moradores da cidade
de Jandira deverão primeiro
realizar o agendamento no

Prefeito Doutor Sato anuncia que moradores de
Jandira com 25 ou mais, serão vacinados contra a
Covid-19 a partir de sexta-feira, 23

“Estamos trabalhando para que em breve a vacina esteja liberada
para toda a população acima de 18 anos.” anunciou Sato.

s i te  jandi ra . sp .gov.br  e ,
após receber o protocolo
de agendamento, comparecer
no dia e hora do agendamen-
to, munido deste protocolo,
documento oficial com foto
e comprovante de endereço.

Além do agendamento no
site da Prefeitura, a Secretaria
de Saúde orienta para que a po-
pulação também faça o pré-
agendamento no site https://
vacinaja.sp.gov.br/.

A Secretaria Municipal de
Saúde, alerta que a população
vacinada recentemente contra a
Gripe (Influenza), aguarde o pe-
ríodo de 14 dias entre a aplica-
ção da vacina contra a influen-
za e a vacina contra a COVID-19.

Jandira já aplicou mais de 60
mil doses de imunizantes, no
entanto existe um número con-
siderável de pessoas que rece-
beram 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 po-
pulação deve tomar a segunda
dose da vacina Covid-19 mes-
mo que a aplicação ocorra fora
do prazo recomendado pelo la-
boratório.

Após um grande pico no
número de agendamentos, a
Prefeitura de Jandira, por meio
da Diretoria de Comunicação,
desenvolveu um portal exclusi-
vo para agendamento da vaci-
na contra a Covid-19.

De acordo com o Diretor de
Comunicação Fernando Paes,
tal ação foi necessária para evi-
tar quedas, no site
jandira.sp.gov.br

“O novo portal nos dará a
certeza de que o site principal
da Prefeitura não sofrerá que-
das, em ocasião do grande nú-
mero de acessos simultâneos”
afirmou o Diretor de Comuni-
cação.

Agora a população de Jan-
dira poderá agendar sua vaci-
na, diretamente pelo endereço:
saudejandira.sp.gov.br.

A nova ferramenta de agen-
damento apresenta um passo a
passo que inicia na confirma-
ção da idade, através da data
de nascimento, e passa pela:
escolha da melhor data  e horá-
rio para ser vacinado(a), con-
firmação de dados pessoais, e
por fim o recebimento de um
protocolo de agendamento.

Prefeitura de Jandira desenvolve portal exclusivo
para agendamento da vacina contra a Covid-19

Em resumo, os moradores
da cidade de Jandira deverão
primeiro realizar o agendamen-
to no site
saudejandira.sp.gov.br/ e, após

receber o protocolo de agenda-
mento, comparecer no dia e
hora do agendamento, munido
de documento oficial com foto
e comprovante de endereço.

Agora a população de Jandira poderá
agendar sua vacina, diretamente pelo

endereço: saudejandira.sp.gov.br.
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Prefeitura de Jandira formaliza adesão
ao “Programa Educação Viária é Vital”

A Prefeitura de Jandira as-
sinou na data do dia 20, con-
vênio com o DETRAN-SP
para implantação do Programa
educação viária é vital no mu-
nicípio.

O Programa “Educação Vi-
ária é Vital” chegou ao Brasil
em 2004 e, desde então, vem
se consolidando como uma
ação educativa interessada em
incentivar a pesquisa e a com-
preensão do trânsito a partir da
ótica das relações humanas no
contexto da circulação pelos es-
paços públicos. A partir dele
existe uma atuação direta com
os educadores da rede pública
(professores e coordenadores
pedagógicos), fomentando a re-
alização de projetos que favo-
recessem práticas de convivên-
cia harmoniosa no trânsito.

A missão principal do Pro-
grama é reduzir os índices de
acidentes de trânsito por meio
de ações educativas que pri-
mam pela adoção de compor-
tamentos básicos para um des-
locamento seguro, de manei-
ra que crianças possam ad-
quirir hábitos que contribu-
am para a formação de ci-
dadãos mais atentos, consci-
entes e respeitosos em relação
à segurança viária.

Prefeito de Jandira Doutor Sato assinou o convênio com o DETRAN-SP para implantação do “Progra-
ma Educação Viária é Vital

De acordo com o Diretor de
Trânsito e transportes de Jandi-
ra Alexandre Jurcovichi:

“Assinamos hoje convênio
com o Detran para implemen-
tar programa de educação para
o trânsito nas escolas da rede
municipal de Jandira (Pré-escola
e Fundamental I) por meio do
Programa “Educação Viária é
Vital”. O Departamento de
Trânsito e Transportes da Pre-
feitura será o órgão executor do
programa na cidade, e eu fico
muito feliz e grato ao Dr. Sato
por estar à frente disso. Acredi-
to, sinceramente, que crianças
são agentes multiplicadores de
conhecimento e vão levar pra
casa e compartilhar com os pais
essa boa bagagem”.

Conforme afirmação do Di-
retor de Trânsito Alexandre, a
Educação terá um papel impor-
tante na implantação deste pro-
grama, e por isso, no ato da as-
sinatura do convênio, além do
Diretor de Trânsito estavam pre-
sentes também o Prefeito Dou-
tor Sato e a Secretária de Edu-
cação Marta Cesário Vieira.

Com o Programa “Educa-
ção Viária é Vital”, pretendeu-
se contribuir para a formação
de cidadãos conscientes e res-

ponsáveis pela segurança indi-
vidual e coletiva, resultando em:

•  Redução de mortes, defi-
ciências físicas e outras impli-
cações para as vítimas de aci-
dentes de trânsito, suas famíli-
as e outros dependentes;

•  Redução dos custos com

saúde no tratamento e reabilita-
ção das vítimas;

•  Promoção da adoção de
comportamentos e de ambien-
tes seguros e saudáveis;

•  Aumento da qualidade de
vida, respeito ao outro e ao
bem-estar coletivo, assim como

da corresponsabilidade social;
•  Preservação de vidas, pri-

oritariamente as de crianças e
jovens, principais vítimas no
trânsito;

•  Conhecimento, respeito e
ação em favor dos Direitos Hu-
manos.

A Prefeitura de Jandira, por
meio do Fundo de Solidarieda-
de e Secretaria de Desenvolvi-
mento Social da cidade, come-
mora a marca de mais de cinco
mil (5.000) peças, entre roupas
e cobertores, arrecadados pela
campanha do agasalho e enca-
minhadas para a distribuição
através dos Centros de Referên-
cia em Assistência Social
(CRAS) da cidade e também
pela Secretaria de Desenvolvi-
mento Social, localizada na Rua
Rubens Lopes da Silva - Cen-
tro, Jandira - SP, 06600-035.

Importante relembrar que a
campanha do agasalho de jan-
dira, foi lançada no dia 16 de
Junho com o tema “Aqueça um
coração!” e terminará no dia 16
de Agosto.

No lançamento da campa-
nha, o fundo de solidarieda-
de já esperava ter uma arre-
cadação recorde, conforme
mensagem:

“Acreditamos em uma arre-
cadação recorde porque o amor
floresce em período de adver-
sidades. Não precisamos rela-
tar a quantidade de crises que
estamos vivenciando. A crise

Campanha do agasalho de Jandira distribui
milhares de peças em seu primeiro mês

econômica trouxe um aumen-
to no número de famílias que
necessitam de suporte so-
cial e, acreditamos que a
população jandirense terá
uma atuação proativa, no sen-
tido de nos ajudar a aquecer
pessoas que sem este suporte
estarão no frio da tristeza”

Neste momento de frio in-
tenso, essas doações estão sen-
do de grande importância às fa-
mílias que vivem em situação
de vulnerabilidade social, por
isso, o Fundo de Solidariedade
convida a população, para con-

• Faculdade Anhanguera - Pólo Jandira;

• Secretaria Municipal de Saúde;

• Sede da Ordem dos Advogados (OAB) de Jandira;

• Sede da Benfica – BBTT;

• Sede da Ação Social;

• Câmara Municipal de Vereadores;

• Delegacia de Polícia;

• Prefeitura de Jandira;

• Todos os Centro Público de Convivência (CPCs);

• Todas as unidades do Centro de Referência de Assis-

tência Social (CRAS);

• Pólo Industrial I e II;

• Condomínio Nova Higienópolis;

• Condomínio Beverly Hills;

• Condomínio Nova Paulista.

Junte-se a esta corrente para que todos os corações da

cidade sejam aquecidos pelo amor, representado em forma

de solidariedade.

Locais onde estão colocadas
as caixas de doação são:

tinuar doando e, também refor-
ça às famílias carentes da cida-
de, que procure o CRAS mais
próximo da sua residência, para
que todas as famílias de Jandi-
ra, estejam aquecidas.

O Fundo de Solidariedade
de Jandira, agradece aos par-
ceiros que estão contribuin-
do para o sucesso desta cam-
panha, e reforça o convite à
toda população jandirense,
para que contribua com a
campanha do agasalho, através
de doações de vestimentas e
cobertores.
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JUSTIÇA

{ABUSO DE LIBERDADE DE OPINIÃO}

Tribunal mantém condenação de onze pessoas
por improbidade administrativa em Limeira

Evolução
patrimonial

incompatível
com os

rendimentos
declarados.

 A 7ª Câmara de Direito Pri-
vado do Tribunal de Justiça de
São Paulo manteve a decisão do
juiz Luiz Gustavo Esteves, da
11ª Vara Cível da Capital, que
condenou homem a indenizar,
por danos morais, jornalista
ameaçado por ele em rede soci-
al. O valor da reparação foi fi-
xado em R$ 15 mil.

Segundo os autos, o re-
querido publicou, em sua conta
na rede social, mensagem em
que dizia que o autor da ação
“só será bom jornalista quando
estiver a sete palmos. E eu vou
cuidar disso...". A ameaça ocor-
reu em resposta à vídeo em que
o jornalista comenta sobre a si-
tuação política do Brasil e oca-

A 8ª Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de
São Paulo manteve decisão da
Vara da Fazenda Pública de Li-
meira que condenou, por impro-
bidade administrativa, ex-prefei-
to de Limeira, sua esposa, seus
dois filhos, outras sete pessoas
e três empresas. As penas fixa-
das consistem na perda dos bens
ou valores acrescidos ilicitamen-
te aos patrimônios a partir de
2005; suspensão dos direitos
políticos dos réus pessoas físi-
cas por 10 anos; pagamento de
multa civil de duas vezes o va-
lor do acréscimo patrimonial
apurado; e proibição de contra-
tar com o Poder Público ou re-
ceber benefícios ou incentivos
fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por in-
termédio de pessoa jurídica da
qual sejam sócios majoritários,
também pelo prazo de dez anos.
Em relação aos danos morais
coletivos fixados em primeira
instância, a turma julgadora deu
provimento aos recursos para
afastar a condenação. Também

foi provido, em parte, o recur-
so interposto pelo espólio de um
dos réus, para afastar, em rela-
ção a ele, a aplicação das pe-
nas. O colegiado entendeu que
as sanções cominadas na Lei de
Improbidade Administrativa são
personalíssimas e não podem
ser estendidas aos herdeiros.

De acordo com os autos,
durante o período em que go-
vernou a cidade, entre os anos
de 2005 e 2012, o ex-prefeito e
alguns dos corréus tiveram
acréscimo patrimonial incompa-
tível com os rendimentos decla-
rados à Receita Federal, reali-
zando movimentações financei-
ras e transferências patrimoni-
ais para tentar esconder o fato.

Em seu voto, o relator da
apelação, desembargador José
Maria Câmara Júnior, afirma
que “as conclusões alcançadas
escancaram a evolução patrimo-
nial a descoberto, sem que haja
qualquer explicação plausível
oferecida pelos réus”. De acor-
do com o magistrado, a com-
paração da declaração de Im-
posto de Renda com as infor-
mações apuradas pelo Sistema
de Investigação de Movimenta-
ções Bancárias (Simba) “permi-
te constatar que a evolução pa-
trimonial é, na realidade, bas-
tante superior àquela efetiva-
mente declarada à RFB, seja
porque há movimentação em
dinheiro não informada, seja
porque os imóveis adquiridos no

período têm valor mercadoló-
gico superior ao descrito nas fi-
chas de bens”.

“Houve uma operação
estruturada, encabeçada pelos
réus Silvio e Constância, con-
ferindo-lhes acréscimo patrimo-
nial multimilionário sem expli-
cação plausível. Os dados apu-
rados a partir da simples evolu-
ção do patrimônio são até mes-
mo módicos se comparados
com os depósitos e outras dis-
ponibilidades bancárias realiza-
dos em favor da então primei-
ra-dama, na casa dos milhões
de reais em cada ano de exercí-
cio de mandato do marido”, es-
creveu.

O desembargador desta-
ca que a condenação dos réus
não significa que todos eles te-
nham enriquecido ilicitamente,
mas sim, que todos contribuí-
ram para o sucesso das opera-
ções. “Cumpre consignar, no
ponto, que a condenação dos
partícipes não pressupõe, em
relação a todos eles, a demons-
tração de que também enrique-
ceram sobejamente no período
apurado porque, aqui, é rele-
vante a atuação do profissional
para auxiliar as operações, dan-
do-lhes, quando possível, ares
de licitude. E, como não pode-
ria deixar de ser, todas essas
operações envolveram comple-

xo mecanismo de circulação de
dinheiro no caixa das pessoas
jurídicas demandadas na pre-
sente ação.”

Em razão do falecimen-
to de um dos corréus às véspe-
ras de sessão anteriormente de-
signada para julgamento e das
dificuldades enfrentadas para lo-
calização e citação dos herdei-
ros, o julgamento precisou ser
cindido, mantendo suspenso o
processo apenas em relação aos
herdeiros do réu falecido.

Completaram a turma
julgadora os desembargadores
Percival Nogueira e Leonel Cos-
ta. A decisão foi unânime

A distância  entre Limeira e São-Paulo é de aproximadamente 134,39 km.

Homem que ameaçou jornalista em rede social
pagará indenização por danos morais
Postagem extrapolou
o exercício da
livre manifestação
e crítica.

sionou a suspensão da conta do
réu na rede social, que depois
apagou a postagem.

Para a relatora da apela-
ção, Maria de Lourdes Lopez
Gil, “os termos utilizados pelo
requerido caracterizaram, no
mínimo, abuso de liberdade de
opinião, sem prejuízo da apu-
ração do ilícito na esfera penal”.
Segundo ela, mesmo em uma
sociedade democrática e plural,
em que é necessário e incenti-
vado o livre exercício às mani-
festações públicas, no caso em
análise houve abuso do direito.
“Tendo em vista que estão pre-
sentes a conduta dolosa, o dano
e o nexo de causalidade, o réu
deve, de fato, responder pelo
ato cometido”, escreveu a ma-
gistrada em seu voto.

O julgamento, de vota-
ção unânime, teve a participa-
ção dos desembargadores Luiz
Antonio Costa e José Rubens
Queiroz Gomes.
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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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Carapicuíba inaugura
terceiro polo de vacinação
no Parque do Planalto

Imunização de pessoas com 33 anos iniciou desde quinta-feira (22)

A Prefeitura de Carapicu-
íba inaugura nesta quinta-fei-
ra (22), o terceiro polo de
vacinação na cidade. Ele
está localizado na quadra
coberta do Parque do Planal-
to (R. Serra de Mailasqui,
40) e atenderá pessoas a pé.
Serão aplicadas no local 1ª
e 2ª doses.

A vacinação de pessoas
com mais de 33 anos também
começa nesta quinta-feira.
Os documentos necessários
são: RG, Cartão SUS, CPF e
comprovante de residência.
O município já aplicou mais
de 230 mil doses da vacina
e segue sendo referência no
combate contra a Covid-19.

Em Carapicuíba também
estão sendo vacinadas pes-
soas com comorbidades e
pessoas com deficiência
permanente (BPC) com 18
anos ou mais, pessoas com
deficiência permanente sem
BPC, pessoas com síndrome
de Down de 18 a 59 anos,
motoristas de ônibus e co-
bradores, metroviários, fer-
roviários, aeroviários, edu-
cadores físicos, assistentes
sociais, profissionais de
saúde, pacientes em terapia
renal substitutiva, transplan-
tados imunossuprimidos,
gestantes ou puérperas (com
prescrição médica), lactan-
tes com crianças de até 12
meses (apresentar certidão
de nascimento do filho/a)
idosos a partir de 60 anos.

Além do Parque do Pla-
nalto, a campanha de imuni-
zação está sendo realizada
em mais dois polos. No Gi-
násio Ayrton Senna são va-
cinados os idosos que che-
gam a pé. Já no Estádio do
Niterói, a vacinação aconte-
ce no sistema drive-thru
(dentro do carro). Os locais
realizam 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 edu-
cação devem apresentar RG,
CPF, os dois últimos holeri-
tes e/ou carteira de trabalho
com descrição do cargo e
comprovante de residência
(moradores ou atuantes em
Carapicuíba).

As pessoas com comor-
bidades com 18 anos ou mais
também devem apresentar
comprovante da condição de
risco por meio de exames,
receitas (de até 9 meses),
relatório médico ou prescri-
ção médica. Já as pessoas

com deficiência permanente
(BPC) a partir de 18 anos
também devem apresentar o
comprovante do recebimen-
to do Benefício de Prestação
Continuada da Assistência
Social.

Os idosos que estão aca-
mados, apresentando dificul-
dades ao locomover-se, se-
rão vacinados em casa. Para
esse serviço, caso o idoso
não seja cadastrado nos pro-
gramas de saúde da Prefei-
tura, o familiar deve reali-
zar cadastro na UBS mais
próxima de sua residência.

Fique atento

Pessoas que sejam paci-
entes oncológicos, trans-
plantados (órgãos sólidos e
medula óssea), imunossupri-
midos, doenças reumáticas e
pacientes com HIV apresen-
tem uma prescrição médica
autorizando receberem a va-
cina. É importante conversar
com o médico antes de com-
parecer no local de vacinação.

Vacina já
O Governo do Estado

lançou o site “Vacina Já”
www.vacinaja.sp.gov.br
para agilizar a vacinação
contra a covid-19. Nele, as
pessoas podem fazer um pré-
cadastro, mas vale a pena
ressaltar que não é um agen-
damento. O preenchimento
não é obrigatório, porém fa-
cilita o atendimento na hora
da vacinação para evitar
aglomerações.

demia do coronavírus, por
meio de arrecadação de ali-
mentos não perecíveis, como:
macarrão, arroz, feijão, lei-
te em pó, café, óleo, açúcar
e molho de tomate. Quem for
se vacinar pode doar 1kg de
alimento em um dos polos de
vacinação.

 Vacina contra a fome
Para potencializar as

ações que auxiliam quem
mais precisa, é necessário
unir forças. Partindo desse
princípio, a Prefeitura de
Carapicuíba, por meio da
Secretaria de Assistência So-
cial, assinou um termo de
adesão junto ao Governo do

Estado de São Paulo para a
campanha Vacina Contra a
Fome desenvolvida pela Se-
cretaria de Desenvolvimen-
to Social.

A ação tem como objeti-
vo beneficiar famílias em si-
tuação de vulnerabilidade,
buscando garantir a seguran-
ça alimentar durante a pan-

Serviço
Vacinação contra covid-

19
Pessoas com mais de 33

anos

• 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 / sábado das 8 às
15 horas

• Local: Parque do Pla-
nalto (vacinação de pessoas a
pé)

Endereço:  R. Serra de Mai-
lasqui, 40

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

• Local: Estádio do Nite-
rói (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 / sábado das 8 às
15 horas

VACINAÇÃO
CONTRA COVID-19
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No próximo sábado, dia
24, a Enel realiza o Feirão
de Negociação. O evento vai
ocorrer no Ginásio Tancre-
dão, localizado na avenida
Inocêncio Seráfico, n° 2005,
das 8 às 17 horas, através
de agendamento realizado
por meio do link: https://
bityli.com/3dmjJ

O objetivo da empresa é
disponibilizar ao cliente Enel da
região, a possibilidade de ne-
gociar, com condições dife-
renciadas, suas dívidas refe-
rente às faturas de energia
elétrica pendentes de paga-
mento, podendo ainda, efe-
tuar a troca de até 4 lâmpa-
das usadas incandescentes
ou fluorescentes, por lâmpadas
de LED de 8,5W, contribuindo
assim, para a economia do con-
sumo das residências.

 Importante ressaltar que to-
dos os protocolos sanitários se-
rão respeitados e os atendimen-
tos serão realizados mediante
agendamento prévio, sendo
atendida uma pessoa por senha.

Enel realiza feirão para
pagamentos de contas
com condições especiaisFEIRÃO DE

NEGOCIAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA-
PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL

DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA ESTRADA TAMBAÚ

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO

A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA ESTRADA TAMBAÚ, com sede
na Estrada Tambaú, nº 3, Chácara do Refúgio, Carapicuíba – SP, Através de sua
Diretoria Executiva, devidamente representada por seu Presidente o Senhor AR-
THUR PARADA JUNIOR, CONVOCA através do presente edital, todos osas-
sociados para a Assembléia Geral Ordinária, que será realizada no dia 28 de
agosto de 2021, sábado às 9:00h, com a seguinte ordem do dia:

1- Eleição da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da Associação de Mora-
dores da Estrada Tambaú, em cumprimento aodisposto nos Artigos 13 e 33 do
Estatuto da Associação.

Mediante a pandemia Covid-19 e a necessidade do isolamento social como
medida de proteção, a Assembleia será realizada no formato virtual, através do
aplicativo Zoom, link: encurtador.com.br/jCNR8

A votação será conduzida pela Comissão de Eleição, de acordo com o regi-
mento internoe será realizada online, via aplicativo Google Forms. Tal Comis-
são de Eleição eleita em Assembléia Geral Extraordinária será composta pelos
seguintes membros: Ana Beatriz Miranda, Alexandre Ferreira Alves, José Ro-
berto Murillo Zamora e Lúcio Rosa da Silva.

Carapicuíba, 24 de Julho de 2021

Arthur Parada Junior
Presidente da Associação de Moradores Recanto Tambaú

ACESSE PARA BAIXAR O EDITAIL: https://www.jacidade.com.br/edicoes-em-pdf / Nº 145

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CASA MARIA MAIA, entidade sem fins lucrativos e de utilida-
de pública federal e municipal, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
57.386.310/0001-03 com sede na Av. Eduardo Augusto Mesquita nº
357, Parque Santa Tereza no Município de Carapicuíba, Estado de
São Paulo CONVOCA PARA OS FINS DE DIREITO, pelo presente
EDITAL, todos os colaboradores a comparecerem à Assembleia Ge-
ral Extraordinária que se realizará no dia 28/08/2021, às 10:00 horas
em sua sede no endereço acima.

Considerando as medidas de isolamento social determinados pelos
órgãos governamentais, em decorrência da pandemia da COVID-19 e
seus reflexos, inclusive na estrutura organizacional e nas atividades de
cunho assistencial, o Conselho Deliberativo da CASA MARIA MAIA,
resolve CONVOCAR EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDIA-
NARIA de seus associados, para o fim de DISCUTIR E APROVAR a
seguinte ORDEM DO DIA:

1- Inserção de cláusula prevendo a possibilidade de prorrogação
de mandato dos membros do Conselho Diretor, em casos excepcio-
nais.

2- Estabelecer critérios para a admissão da nova Diretoria na ad-
ministração subsequente;

3- Alteração do parágrafo 1º do artigo 20, possibilitando a reelei-
ção do CONSELHO DIRETOR, por apenas 01 (hum) mandato.

4- Reformulação da redação do Estatuto Social de forma a tornalo
de mais fácil compreensão, reordenando os artigos do Estatuto Social
de acordo com os respectivos assuntos.

A não interposição do recurso implicará em renúncia do direito do
questionamento ao indeferimento.

À Diretoria
Carapicuíba, 26 de julho de 2021.
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A Prefeitura de Carapicuí-
ba, em parceria com o Gover-
no do Estado, por meio do pro-
grama Novotec Expresso,
oferece cursos profissionali-
zantes para jovens entre 14
e 24 anos. As inscrições já
estão abertas por meio do site:
http://www.novotec.sp.gov.br/
e devem ser realizadas até 10
de agosto.

Prefeitura de Carapicuíba e
Governo do Estado oferecem cursos
profissionalizantes aos jovens

A duração dos cursos é de
120 horas, em parceria com es-
colas técnicas ou instituições
tecnológicas de ensino superi-
or. São diversos cursos desen-
volvidos para atender as de-
mandas atuais do mercado de
trabalho e os interesses dos jo-
vens.

É importante ficar atento aos
critérios de classificação utiliza-
dos para selecionar os alunos

quando há mais inscritos do que
vagas. O programa tem como
premissa a paridade de gênero
dentro das turmas e há priori-
dade aos estudantes matricula-

dos no Ensino Médio da rede
pública e das ETECs.

Ao acessar o site, basta fa-
zer um cadastro simples para,

na tela de inscrição, selecionar
Carapicuíba e escolher o curso
desejado. A comunicação com
os inscritos é feita pelo e-mail
cadastrado na hora da inscrição.

Cursos
profissionalizantes

para jovens
entre 14 e 24

anos

No último domingo, 18, a
Guarda Civil Municipal presen-
teou o Franklin, morador da
Cohab V e admirador da guar-
da, fez aniversário de 41 anos.
Ele sempre conversou com os
guardas que fazem patrulha-
mento na cidade, tinha o sonho
de conhecer a sede da Guarda

Morador da Cohab
de Carapicuíba ganha
presente da Guarda
Civil Municipal!

{FESTA SURPRESA!}

Civil e ganhar um bolo de ani-
versário com a foto da viatura
da corporação.

Os Guardas se reuniram e
realizaram o sonho do Frank-
lin fazendo o tão desejado
bolo de aniversário e o levan-
do para conhecer a base geral
da Guarda Civil.

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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•PARCERIAS:
O Vereador Prof. Naldo

anunciou nesta semana a reali-
zação de sua “I Plenária de
Contas do Mandato” no dia 13
de agosto de 2021 e para ele
não é só uma questão de trans-
parência e publicizar suas ações
mas obrigação de quem exerce
função pública. “Além de usar-
mos nossas redes sociais, reali-
zar reuniões e encontros onde
procuramos atender ao cidadão
e a comunidade no geral, acho
importante termos um momen-
to para debater o que foi feito
até o momento, ver o que fal-
tou e planificar os próximos pas-
sos”, defende o vereador.

Ele é dos mais atuantes na
Câmara Municipal de Carapicu-
íba apresentando várias indica-
ções, requerimentos, moções e
buscando recursos para refor-
çar o “caixa” do município nes-
te momento de crise. “Conse-
guimos perto de 1, 5  milhão
em emendas de deputados es-
taduais e federais, mas precisa-

Vereador Prof. Naldo realizará sua “I Plenária
de Contas do Mandato” no dia 13 de agosto

mos de mais”, analisa.
Para o Vereador Prof. Nal-

do a “I Plenária” é uma presta-
ção de contas do mandato, “será
um momento importante para
debater os problemas da nossa
cidade e da região e recebermos
propostas para solucionar estes
problemas.”

O Vereador pondera ainda a
importância deste espaço afir-
mando “a I Plenária de Presta-
ção de Contas do Mandato será
mais um espaço para críticas,
ponderações e sugestões a res-
peito das atividades do manda-
to parlamentar. E também mais
uma vez agradecer a todos pela
vitória do mandato nas urnas,
entretanto, ainda não consegui-
mos fazer uma comemoração
com uma grande festa em vir-
tude do que as condições sani-
tárias permitem, mais vai pas-
sar e iremos comemorar não só
a vitória do mandato mas a
vida”.

Em função das restrições sa-

nitárias pela pandemia de coro-
navírus, a Plenária será virtual
transmitida pelas redes sociais
do Vereador, “no dia 13 de agos-
to, a partir das 19 horas,  a l
Plenária de Prestação de Con-
tas do nosso mandato será
transmitida pelas nossas redes
sociais e aberta a todos que
queiram participar”. O Verea-
dor apresentará algumas novi-
dades, “estamos preparando al-
gumas ferramentas de comuni-
cação para que o público, em
geral, tenha mais participação
no nosso mandato”. A Plenária
contará com convidados, “te-
remos vários deputados, sindi-
calistas, lideranças partidárias e
comunitárias e representantes
de associações”, finaliza o ve-
reador Prof. Naldo.

Redes sociais:
Facebook: @ProfeNaldo e

@ProfessorNaldo
Instagram: https://

www.instagram.com/vereadorprof-
naldo/

“Acho importante termos um momento para debater o que foi feito
até o momento, ver o que faltou e planificar os próximos passos”,
defende o vereador Prof. Naldo

Carapicuíba retornará as aulas
municipais dia 2 de Agosto

A volta às aulas presenciais já
tem data definida e retornarão dia
02 de agosto. Cabe ressaltar que
as aulas online voltam dia 26 de
julho. O ensino on-line continua-
rá, assim como a impressão das
atividades para aqueles alunos que
não possuem acesso à internet. A
entrega dos materiais escolares e
uniformes acontecerá na primeira
semana do retorno presencial.

Inicialmente 35% dos alunos
poderão comparecer e o retorno
acontecerá de maneira gradativa.
Os profissionais da educação es-
tão devidamente orientados a cum-
prirem os protocolos sanitários e
auxiliar as crianças a se manterem
seguras e protegidas. Todos os
professores e profissionais da edu-
cação estão devidamente imuniza-
dos.

As escolas foram preparadas
com a identificação nas carteiras
e distanciamento de 1 metro. Es-
tará à disposição álcool gel, álco-
ol líquido, sabonete líquido, ter-
mômetro e tapete sanitizante.
Além disso, as crianças e profes-
sores vão receber máscaras de
proteção. A Vigilância Sanitária
visitou todas as escolas para veri-
ficar os protocolos sanitários de
prevenção ao coronavírus.

••• ATUAÇÃO DO VEREADOR
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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

SEU JORNAL
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Osasco tem desde quinta-fei-
ra, 22/7, dois vacinódromos
para imunização contra a covid-
19, um na zona Sul e outro na
zona Norte, para atender o pú-
blico de 30 anos ou mais sem
comorbidades. O horário de
atendimento será das 8h às 17h.

 O da zona Sul funcionará
no Centro Poliesportivo Sebas-
tião Rafael da Silva (Ginásio
Geodésico), na Avenida Euca-

Osasco cria dois vacinódromos
para atender adultos com 30+

Foto: Fernanda Cazarini

lipto, 281, Cidade das Flores, e
o da zona Norte no Estádio
Municipal José Liberatti (Roch-
dalão), na Avenida Brasil, 1.361,
Jardim Rochdale.

 A vacinação continua em
todas as Unidades Básicas de
Saúde (UBSs) e nos dois Cen-
tros de Atenção ao Idoso, um
no Km 18 (Rua José Pedro Filho,
33) e outro em Presidente Altino
(Rua Osvaldo Colino, 480).

 Confira o calendário da semana:

21/7/2021 (quarta-feira) – 33 anos ou mais (sem comorbidades)
22/7/2021 (quinta-feira) – 33 anos ou mais (sem comorbidades)
23/7/2021 (sexta-feira) – 32 anos ou mais (sem comorbidades)
26/7/2021 (segunda-feira) – 29 anos ou mais (sem comorbidades)

29 ANOS+
No sábado, 24/7, das 9h às 16h, acontece mais um drive-thru no estacionamento da Prefei-

tura (entrada pela Rua Narciso Sturlini) para adultos com 29 anos ou mais (sem comorbidades).
Para ser atendido é obrigatório fazer o agendamento prévio de horário na Central 156, pelo
telefone 3651-7080 ou App 156, e o pré-cadastro em www.vacinaja.gov.br. No dia da vacinação
é necessário apresentar documento com foto e comprovante de endereço.

 Para atendimento nas UBSs e CAIs não é necessário agenda-
mento. Mas é preciso fazer o pré-cadastro no site
www.vacinaja.gov.br para agilizar o atendimento

e no dia da vacinação apresentar documento com foto e com-
provante de endereço.

Osasco avança na vacina-
ção contra a covid-19 e che-
ga a números cada vez mais
esperançosos no combate à
pandemia. Com o Dia D de
vacinação realizado no sába-
do, 17/7, em todas as Uni-
dades Básicas de Saúde
(UBSS) e nos Centros de
Atenção aos Idosos, além do
drive-thru no estacionamen-
to da Prefeitura, a cidade
somou mais de 450 mil do-
ses aplicadas.

Disponibilizadas para pes-
soas com 34 anos ou mais, fo-

Com Dia D, Osasco chega a 450 mil doses
de vacina aplicadas contra a covid-19

Foto: Marcelo Deck

ram aplicadas 9.117 doses no
Dia D, totalizando 452.507 mil
doses de vacinas aplicadas con-
tra o coronavírus no município
(1ª dose: 349.826, 2ª dose:
85.131 e dose única: 17.550).

Na segunda-feira, 19/7, a
imunização para esse público
(34+) segue nas UBSs, CAIs e
farmácias conveniadas sem ne-
cessidade de agendamento na
Central 156, como tem sido
exigido para vacinação no
drive-thru. Porém, a fim de
agilizar o atendimento nas
unidades de saúde, além de
apresentar o documento com

foto e comprovante de endere-
ço, é solicitado que todos fa-
çam pré-cadastro no site VACI-
NAJÁ www.vacinaja.sp.gov.br,
reduzindo em até 90% o tempo
de espera para o cadastro no dia
da vacinação.

Para evitar aglomeração e
oferecer ainda mais conforto e

segurança aos munícipes, algu-
mas unidades passaram a vaci-
nar em pontos maiores, como
escolas e igrejas. Para conferir
os locais e horários de vacina-
ção basta acessar o link: http://
osasco.sp.gov.br/vacinacao-
contra-a-covid-19-em-algumas-
ubss-e-transferida-para-escolas-
parque-e-igrejas/

Além de apresentar
o documento com

foto e comprovante
de endereço, é soli-

citado que todos
façam pré-cadastro

no site VACINAJÁ
www.vacinaja.sp.gov.br,

reduzindo em até
90% o tempo de

espera
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Fundo Social entrega presentes a
casais do Casamento Comunitário

O prefeito de Osasco, Ro-
gério Lins, e a primeira-dama e
presidente do Fundo Social de
Solidariedade, Aline Lins, acom-
panhados pela vice-prefeita,
Ana Maria Rossi, entregaram na
quinta-feira, 22/7, presentes aos
casais da 27ª edição do Casa-
mento Comunitário 2021. Ao
todo, 115 casais oficializaram a
união em cartório.

A cerimônia simbólica foi
realizada na Sala Luiz Roberto
Claudino da Silva, anexa ao
Paço Municipal, e contou com
a presença de 51 casais (pois
nem todos os casais quiseram
comparecer). O ato é realizado
tradicionalmente no Ginásio Po-
liesportivo da Fito, mas está sus-
penso desde o ano passado em
razão da pandemia.

Para manter os protocolos
de distanciamento social, a so-
lenidade aconteceu com inter-
valos de dez em dez casais para
evitar aglomerações.

“A pandemia do coronaví-
rus mudou nossa rotina e inter-
rompeu nosso evento. No en-
tanto, estamos muito felizes de
poder oferecer essa oportunida-
de da oficialização do matrimô-
nio. A felicidade de vocês é o
que nos deixa felizes e nos mo-
tiva a trabalhar ainda mais por
nossa cidade e nossa popula-
ção”, ressaltou a primeira-
dama, Aline Lins.

“O Casamento Comunitário
é um marco na cidade. Através
desse sacramento, dessa união
dos casais, desde os mais jo-
vens, que estão começando a
vida a dois agora, e aos que já
vivem juntos há muitos anos, é

Fotos: Marcelo Deck

gratificante fazer parte desse
momento. Desejamos muitas
bençãos e felicidades a todos”,
completou o prefeito.

Audrey Moreira da Silva, 44,
e Alex Maurício Amado, 51, vi-
vem juntos há 17 anos e há qua-
tro meses oficializaram a união
em cartório, no dia 12/3/21. Eles
compareceram ao evento com
a filha Emily, 9 anos. “Por ques-
tões financeiras adiamos esse
sonho por muitos anos. Agora
sim, estamos casados. Foi um
momento único para nós. So-
mos gratos a Prefeitura por nos
proporcionar essa oportunida-
de”, destacou Audrey.

Arinelia Alves de Barros, 31,
casou-se com Fábio Ferreira da
Silva, 32, em 26 de março de
2021, também por meio do Ca-
samento Comunitário. O casal
tem uma filha, Maria Fernan-
da, 2 anos. “Tentamos várias
vezes nos casar, mas não dava
certo. Moramos em Osasco faz
pouco mais de cinco anos. Pre-
cisávamos voltar às nossas ci-
dades natais para buscarmos al-
guns documentos. Certo dia,
meu esposo tirou férias e disse
‘vamos regularizar isso’. Foi a
melhor decisão que tomamos”,
comemorou Arinelia.

Também participaram da
cerimônia a vereadora Ana Pau-
la Rossi, representando o Le-
gislativo, e o secretário de Go-
verno Sérgio Di Nizo, represen-
tando o secretariado.

A felicidade de vocês
é o que nos deixa

felizes e nos motiva a
trabalhar ainda mais

por nossa cidade e
nossa população”,

ressaltou a primeira-
dama, Aline Lins.

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, e a primeira-dama e
presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins,
acompanhados pela vice-prefeita, Ana Maria Rossi,
entregaram presentes aos casais da 27ª edição do
Casamento Comunitário 2021



ANO 13 | Nº 145|SÁBADO, 24  DE JULHO DE 2021•Página 30 CIDADES

Na quinta-feira, 22/7, uma
equipe da Guarda Civil Muni-
cipal realizava ronda na área
Central, quando deparou com
um veículo estacionado de
forma irregular. Ao fazer a
checagem, constatou que ha-
via queixa sobre a clonagem
das placas, sendo que o ver-
dadeiro veículo estava em Pa-
rapanema-SP.

O proprietário agradeceu,
pois há três anos buscava esse
veículo, que já havia lhe cau-

GCM apreende carro
clonado e realiza bloqueio

Foto: Arquivo GCM

sado diversos problemas. O
condutor e veículo foram leva-
dos à delegacia, onde ficaram à
disposição da justiça.

 Blitz
No mesmo dia, a GCM rea-

lizou um bloqueio na Rua An-
tônio Russo, no Jardim Santo
Antônio, além de rondas pelo
bairro do Jaguaribe, que resul-
taram na apreensão de três mo-
tocicletas. As operações servem
para inibir assaltos e capturar
suspeitos por roubos.

As operações servem para inibir assaltos
e capturar suspeitos por roubos.

{CHARGE}
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Vereadores de Osasco apresentaram
78 projetos no 1º semestre

Essa semana a XV Legisla-
tura (2021/2024) da Câmara
Municipal de Osasco comple-
tou 200 dias. Durante esse pri-
meiro semestre os vereadores
apresentaram 78 projetos, mais
de 6 mil indicações, 286 mo-
ções e votaram 29 vetos. No
período, foram realizadas 16
sessões Ordinárias.

“Apesar da pandemia do
Covid-19, que alterou a rotina
da Câmara, nós do poder legis-
lativo estamos nos esforçando
para vencermos a crise provo-
cada por essa doença para po-

dermos avançar nas questões
que são fundamentais para a
população. Já estamos realizan-
do as sessões presenciais, mas
ainda sem público presente,
transmitidas apenas online, mas

permitindo a participação dos
cidadãos através dos comentá-
rios das redes sociais. Conse-
guimos nos adaptar para reali-
zarmos os trabalhos da melhor
maneira possível”, comentou o

presidente da Casa, Ribamar
Silva (PSD).

De autoria dos vereadores
foram apresentados 78 projetos
de lei, seis projetos de decreto

legislativo e outros quatro de re-
solução. Os parlamentares re-
tornam do recesso parlamentar
em agosto. Esta legislatura foi
marcada por 52,4% de renova-
ção dos parlamentares.

JORNAL SEMANAL

LEIA       MAIS
NO PORTAL: WWW.JACIDADE.COM.BR
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A bancada feminina da Câ-
mara Municipal de Osasco tem
motivos de sobra para comemo-
rar. Tanto que a avaliação do
trabalho no primeiro semestre
de 2021 foi bastante positiva,
uma vez que as cinco parlamen-
tares têm conquistado espaços
importantes no parlamento
osasquense.

Em 59 anos de história, a
cidade de Osasco nunca teve
uma bancada feminina tão nu-
merosa. Ao todo, são cinco ve-
readoras, todas exercendo fun-
ções de destaque na Mesa Di-
retora e junto aos públicos que
representam.

No exercício de seu terceiro
mandato, a vereadora Ana Pau-
la Rossi (PL) desempenha duas
funções de suma importância na
Casa: é a líder do prefeito Ro-
gério Lins (PODE) no Legisla-
tivo e Procuradora Especial da
Mulher da Câmara de Osasco.

A sugestão para que Ana
Paula fosse Líder do Governo
na Câmara partiu do presidente
Ribamar Silva (PSD), cuja ges-
tão tem sido pautada pela aber-
tura de espaços de atuação para
as mulheres na Casa.

Uma das conquistas obtidas
na gestão de Ribamar foi justa-
mente a reativação da Procura-
doria Especial da Mulher – ór-
gão do Legislativo que atua em

Bancada feminina avalia positivamente
atuação no Legislativo osasquense

Vereadoras exercem funções de destaque e seguem incentivando participação feminina na política

conjunto com entidades parcei-
ras na luta contra a violência
feminina.

O presidente Ribamar Silva
destaca as políticas de valori-
zação feminina implantadas na
Câmara de Osasco como de

suma importância. "As mu-
lheres conquistaram seus
e s p a ç o s ,  m a s  a i n d a  h á
muito que fazer para reco-
nhecer a atuação e a luta
femininas. No que depen-
der de mim, as mulheres sem-
pre terão o merecido lugar,
seja aqui na Câmara ou em
qualquer outro espaço que eu
puder fazer com que a força
feminina seja reconhecida”, dis-
se Ribamar.

Outra vereadora com atua-
ção de destaque em Osasco é
Lúcia da Saúde (PODE), que
está no segundo mandato. Além
do trabalho social na área da
saúde, a parlamentar tem tra-
balhado na formulação de polí-
ticas públicas de proteção às
crianças e aos idosos.

A atuação de Lúcia a cre-
denciou para presidir a Co-
missão Permanente da Crian-
ça, do Adolescente, da Ju-
ventude e da Mulher.

ACOLHIMENTO
Vereadora no primeiro man-

dato, Elsa Oliveira (PODE)
também ocupa lugar de desta-
que na Casa, onde exerce a pre-
sidência da Comissão Perma-
nente de Economia e Finanças,
pela qual passam todos os pro-
jetos que envolverão gastos do
erário público.

Elsa elogiou o acolhimento
dado à bancada feminina pelos
demais parlamentares e frisou
o trabalho pela discussão dos
projetos em favor das mulhe-
res. “A gente foi muito bem re-
cebida e as nossas pautas têm
sido discutidas de uma maneira
muito respeitosa”, afirmou.

A parlamentar cumprimen-
tou o Legislativo, na pessoa do
presidente Ribamar Silva que,
segundo ela, está de parabéns
pela condução dos trabalhos.

Outras vereadoras novatas
que exercem funções importan-

tes na Casa são Cristiane Cele-
gato (REP) e Juliana da AtivOz
(PSOL).

Desde que chegou à Câma-
ra, Cristiane Celegato sempre
destacou a receptividade dos
servidores e vereadores. A ve-
readora foi eleita para coman-
dar a Segunda Secretaria da
Mesa Diretora para o biênio
2021-2022.

Já a vereadora Juliana da
AtivOz é a representante do pri-
meiro mandato coletivo da his-
tória do Legislativo osasquense
e tem pautado seu trabalho nas
lutas das minorias.

Em relação à participação
feminina na Câmara, Juliana
enfatiza a visão que as cinco
vereadoras têm sobre o tema.
“As cinco são extremamente
participativas. É importante ter
esse olhar conjunto e a gente
vai focar nisso para o trabalho
futuro”, concluiu.

Em 59 anos de história, a cidade de Osasco nunca teve uma bancada feminina tão numerosa.

A melhor divulgação para
o seu produto  ou serviço.

SEMANAL!
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{JUSTIÇA} Esposa de Cid Moreira,
acusada de agressão e cárcere
privado, quebra silêncio:
“O negócio tá feio para mim”

Cid Moreira e Fátima Sampaio

Foto: (Reprodução)

Diante de acusações na jus-
tiça, a esposa do jornalista ne-
gou rumores Fátima Sampaio,
esposa de Cid Moreira, está
sendo acusada por dois entea-
dos de maus tratos ao jornalis-
ta, e nesta quarta-feira (21), re-
solveu rebater as acusações.

A moça surgiu ao lado de
Cid Moreira em um vídeo de
quase três minutos e juntos,
negaram tudo o que contém no

Datena é condenado pela Justiça, surta em
programa ao vivo e afirma que: “Foi agredido”.

(Foto: Reprodução)

O apresentador do Brasil
Urgente entra em briga ao

vivo e é processado por
policial militar

A Justiça de São Paulo con-
denou o apresentador José
Luiz Datena a indenizar o poli-
cial militar Leonardo Oliveira
Neves por danos morais. A in-
formação foi confirmada pelo
jornalista do UOL, Rogério
Gentili.

O policial procurou a Justi-
ça em agosto do ano passado,
após um acidente no centro de
São Paulo, que foi veiculado

pelo Brasil Urgente. Na ocasião,
Datena chamou Leonardo de
desequilibrado, ao vivo, e o acu-
sou de agredir um cinegrafista
da TV Bandeirantes.

O jornalista afirmou que o
policial militar empurrou o seu
câmera: “Isso para mim é agres-
são”. Por contas das acusações
feitas por Datena, Leonardo
Oliveira sofreu uma investiga-
ção disciplinar na Polícia Mili-
tar. A apuração concluiu que ele
não cometeu nenhuma conduta
irregular.

Para justificar a situação, o
policial disse à Justiça que não

tocou no cinegrafista e teve de
falar energicamente com o pro-
fissional da Band que insistia
em permanecer na chamada
“zona quente”, próximo ao ve-
ículo tombado, que corria o ris-
co de explodir.

No jornal Brasil Urgente, da
Band TV, Datena afirmou que
ainda vai recorrer e se defen-
deu: “Fui condenado por defen-
der um colega meu e assim fa-
rei até a morte”.

Datena ainda alegou que não
considera o que falou uma
ofensa e “continua achando a
mesma coisa”.

Datena é condenado por Justiça após ofender policial

processo, que foi iniciado pelos
próprios filhos do jornalista.

Dessa forma, Fátima Sam-
paio começou: “Ih amore mio,
o negócio tá feio para mim,
né?!”, disparou ela. “Não sei
porque, você foi minha escolhi-
da.”, confirmou o jornalista.
“As pessoas não entendem…
Quase 21 anos juntos”, disse a
esposa do comunicador.

“É falta do que fazer”, diz Furlan sobre
especulação para prefeito em 2024

{POLÍTICA}

O prefeito Rubens Furlan
classificou como “pessoas de-
savisadas” quem especula sobre
as próximas eleições municipais
em Barueri que devem ocorrer
somente em 2024. Em um de-
sabafo, nas redes sociais, ele
classificou isso como “falta do
que fazer” e como “falta de res-
peito com a população que aca-
ba de eleger um prefeito e fica
ouvindo falar que fulano é can-
didato, ou beltrano é candida-
to”, alfinetou.

Em sua postagem, Furlan
disse que assumiu esse manda-
to em janeiro deste ano e tem
muitos projetos para executar
antes de ficar pensando em elei-
ções daqui a três anos e meio.
“O meu governo começou ago-
ra, faz seis meses. Estou com

muitos projetos para desenvol-
ver a favor da população e es-
tou trabalhando bastante. Estou
vendo, por aí, pessoas desavi-
sadas falando da eleição muni-
cipal daqui a 3 anos e meio.
Acho isso uma falta do que fa-
zer”, desabafou. “Eu acho que
temos que trabalhar muito para
honrar o mandato que temos
aqui”, completou.

Sem citar nomes, ou veícu-
los de comunicação, que este-
jam sondando possíveis candi-
daturas para a sucessão em Ba-
rueri, Furlan acrescentou que
“quanto as pessoas que já fo-
ram prefeitos e não deram re-
sultados, não quero saber disso
não. No momento certo vamos
conversar com o povo a respei-
to do que a gente deseja”.

Silvio Santos volta aos estúdios do SBT
após 19 meses em casa, diz site

{HOMEM DO BAÚ}

Apresentador cumpriu a promessa e vol-
tou para o trabalho, desde o afastamento

desde 2019 por conta da Covid-19

Silvio Santos está de volta
para o trabalho! Após adiamen-
tos e desculpas para não voltar
aos estúdios do SBT, o apre-
sentador cumpriu a promessa
e voltou a trabalhar na sexta-
feira (23). É a primeira vez em

19 meses que o empresário en-
trou nas dependências da emis-
sora em Osasco, São Paulo.

O apresentador estava  afas-
tado dos programas desde de-
zembro de 2019, mês que saiu
de férias nos Estados Unidos.

Ao voltar para o Brasil, o país
já estava na crise sanitária por
conta da Covid-19 e ele se iso-
lou em casa, fazendo aparições
públicas para retocar o cabelo
no Jassa.

Segundo o TV Pop, Silvio
chegou disposto, acordou cedo
e entrou em contato com a
emissora avisando que iria vol-
tar a gravar programas. Na
quinta (22), Jassa foi até a casa
do apresentador e retocou a tin-
tura do cabelo dele. Horas de-
pois, Silvio alertou ao SBT que
iria voltar aos estúdios.

Silvio decidiu gravar edições
do 'Roda a Roda Jequiti' para
retomar os trabalhos. Com me-
nor número de pessoas do que
o 'Programa Silvio Santos', ele
foi ideal para recomeçar sem ris-
cos de contaminação. Não há
definição de quando os primei-
ros programas inéditos de Sil-
vio Santos irão acontecer, nem
se o comunicador retomará 100%
do esquema de gravações no SBT.




