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BRASIL

Em discurso de abertura do semestre no STF, Fux
pedirá que atores políticos fiquem em seus lugares
Presidente da Corte deve mandar recados a Jair Bolsonaro e fazer defesa firme da democracia

Por Mariana Muniz
site: oglobo.globo.com

O presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF), minis-
tro Luiz Fux, deve fazer um dis-
curso firme em defesa da de-
mocracia e das instituições na ses-
são de abertura dos trabalhos do
tribunal na próxima segunda-fei-
ra. A expectativa é que o ministro
mande recados ao presidente
Jair Bolsonaro (sem partido),
que durante o recesso elevou o
tom contra a corte e seus integran-
tes, inclusive com  ameaças.

A interlocutores, Fux tem
dito que pretende, em sua fala,
pedir para que os políticos fi-
quem em seus lugares. O presi-
dente do Supremo também ava-
lia pontuar, de maneira contun-
dente, como cada ator instituci-
onal precisa atuar dentro dos
seus limites, sem extrapolar,
para que a democracia se man-
tenha firme. O discurso, contu-
do, ainda está em fase de pro-
dução.

Embora ainda não estejam
previstas, falas dos demais in-
tegrantes do Supremo também
poderão acontecer ao longo da
primeira sessão.

A volta aos trabalhos no tri-
bunal ocorre em meio a uma
crise institucional provocada

por declarações do presidente a
respeito de decisões tomadas
pelo STF  durante a pandemia
de covid-19, além de ataques a
ministros que integram o Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE), em
razão das urnas eletrônicas.

Na quinta-feira, Bolsonaro
afirmou que o Supremo come-
teu “crime” ao conceder auto-
nomia para governadores e pre-
feitos decidirem sobre ações de
combate e medidas de restrição
durante a pandemia.

Na quarta-feira, a Corte che-
gou a publicar um vídeo dizen-

do que “uma mentira contada
mil vezes não vira verdade”, em
que explica que, conforme de-
cisão do plenário, União, esta-
dos e municípios têm “compe-
tência concorrente” para agir na
pandemia".

Desde o ano passado, Bol-
sonaro repete que o STF tirou
os poderes dele para combater
os estragos causados pelo co-
ronavírus. Na realidade, o que
o tribunal decidiu, em abril do
ano passado, foi que estados e
prefeituras também teriam au-
tonomia para tomar decisões re-
lacionadas à Covid-19.

novo coronavírus ao falar na
abertura do ano judiciário.

Reação: 'Vamos parar de
conversa fiada', diz Gilmar
Mendes sobre proposta de voto
impresso

“Não devemos ouvir as vo-
zes isoladas, algumas, inclusi-
ve, do âmbito do Poder Judici-
ário. Pessoas que abusam da
liberdade de expressão para
propagar o ódio, desprezo às
vítimas e desprezo, através de
um negacionismo científico, do
problema grave que vivemos”,
disse Fux, em referência à pan-
demia.

"É tempo valorizarmos as
vozes ponderadas, confiantes e
criativas que laboram diuturna-
mente, nas esferas públicas e
privadas, para juntos vencer-
mos essa batalha", concluiu.

Em fevereiro de 2020, o en-
tão presidente da Corte, minis-
tro Dias Toffoli, fez um discur-
so em defesa da harmonia en-
tre os poderes da República e
elogiou o papel do Legislativo
na democracia brasileira.

“O Legislativo cuida do fu-
turo, o Executivo cuida do pre-
sente, e o Judiciário cuida dos
conflitos do passado já vivido”,
disse Toffoli.

Bolsonaro se opôs a medi-
das que restringem a circulação
de pessoas, recomendadas por
especialistas para diminuir a
proliferação do novo coronaví-
rus. Ao longo da epidemia, ele
também defendeu a utilização
de medicamentos sem eficácia
comprovada contra a Covid-19.

Histórico
Esta não será a primeira vez

que recados serão passados em
um discurso de abertura de se-
mestre do STF sob o governo
Bolsonaro. Em fevereiro, Fux,
criticou o negacionismo cientí-
fico em relação à pandemia do

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux
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{VOLTA ÀS AULAS}

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

Dia 2 de agosto retorno às aulas nas cidades: Barueri,

Santana de Parnaíba, Jandira, Carapicuíba e Osasco

 Na próxima segunda-feira
(02/08) acontecerá o retorno às
aulas presenciais acontecerão
de forma integral em todo o en-
sino infantil, para as demais fai-
xas de ensino a capacidade nos
colégios vai variar de 50% a
100%, de acordo com a estru-
tura de cada unidade educacio-
nal, desde que respeite o dis-
tanciamento de 1 metro para
cada estudante.

 Os pais de alunos que ain-
da não se sentirem confortá-
veis com o retorno presenci-
al poderão optar por mante-
rem os filhos em casa, mas
terão que retirar as ativida-
des impressas nos respectivos
colégios, já que não haverá mais
a alternativa de ensino remoto,
uma vez que todos os profissi-
onais da educação retornarão às
suas atividades.

O retorno atende as medi-
das estipuladas pelo Plano São
Paulo e serão distribuídos kits
anti-covid para garantir a segu-
rança de alunos e profissionais
da educação, composto por to-
alha de mão, copo desmontá-
vel, álcool em gel, repelente e
faceshield, será distribuído
para mais de 36 mil pessoas,
entre alunos e funcionários
das escolas da cidade, além
disso terá a aferição de tem-
peratura nas entradas, a limpe-
za constante de todos os ambi-
entes das unidades educacio-
nais, a utilização de máscaras e
a vacinação de todos os profis-
sionais da educação com pelo
menos a primeira dose do imu-
nizante e mais de 80% de co-
bertura da segunda dose, são
outras ações para garantir a se-
gurança de todos.

Santana de Parnaíba:

VOLTA ÀS AULAS SEGUNDA-FEIRA

COM ATÉ 100% DA CAPACIDADE

Pais empolgados com o
retorno

"Nós vimos toda a reconstru-
ção da nossa escola acontecer e
não víamos a hora de que nossos
filhos começassem a estudar lá.
Agora com tudo prontinho e com
o retorno, mal estamos conse-
guindo dormir de tanta ansiedade.
Voltar às aulas e numa escola no-
vinha parece até um sonho!", dis-
se Giuliane Assis, mãe do aluno
Kayke do 4º ano da Emef José
Leandro de Barros Pimentel.

Eddie Silva, pai das Alunas Lí-
via e Luíza, da Emei Rogélio Lo-
pes Recarey, também está muito
feliz com o retorno das aulas pre-
senciais. "Minhas filhas estão su-
per animadas com o retorno e nós
também. É claro que dá um pou-
co de medo, por conta de tudo o
que passamos, mas nossas crian-
ças já perderam tanto com a falta
da escola que é difícil conter a
emoção por saber que teremos um
pouco da nossa rotina de volta",
declara.

De acordo com a Secretaria de
Educação de Barueri, as escolas
estão prontas e com todos os pro-
tocolos de segurança, além de te-
rem sido totalmente preparadas
com salas amplas, adaptações de
ambientes externos para recebe-
rem as atividades, além de novi-
dades relacionadas ao universo de
tecnologia educacional.

Atualmente a rede conta com
quase 68 mil alunos matriculados
em todos os segmentos, distribu-
ídos em 108 unidades de ensino.

Barueri: Alunos da rede municipal retornam
às aulas presenciais na segunda-feira

Após cerca de um ano e meio
sem as aulas presenciais, todas as
escolas da rede de Barueri estão
muito bem preparadas para rece-
ber os estudantes com muito ca-
rinho e segurança.

Em reunião realizada pelo Ci-
oeste (Consórcio Intermunicipal
da Região Oestes), o prefeito de
Barueri, Rubens Furlan, assim
como os chefes do executivo das
cidades de Carapicuíba, Cotia e
Osasco, decidiram pelo retorno
das aulas presenciais a partir do
dia 2 de agosto (segunda-feira).

A decisão foi tomada com
base na estabilização dos núme-
ros de óbitos e internações, bem
como o aumento das pessoas va-
cinadas contra a covid-19. O go-
verno do Estado de São Paulo
anunciou a autorização para que as
escolas públicas e particulares re-
tornem às aulas presenciais a par-
tir do mês de agosto. A decisão
foi anunciada no dia 9 de julho.

De acordo com o secretário
de Educação, Celso Furlan, as fa-
mílias podem ficar despreocupa-
das, pois ao longo de todo esse
tempo as escolas se prepararam
para receber os alunos da melhor
maneira. “Estamos adotando to-
dos os protocolos sanitários,
além de providências de adequa-
ção, reforma das escolas e imple-
mentação de conteúdo pedagógi-
co”, disse.

O prefeito de Osasco, Rogé-
rio Lins, anunciou o retorno das
aulas presenciais na rede munici-
pal de ensino. “Dia 2 de agosto
voltam as presenciais nas escolas
públicas municipais, com 50% de
ocupação. A decisão está alicer-
çada no relatório técnico da vigi-
lância epidemiológica, que apon-
ta neste momento, controle da
pandemia e avanço na vacinação”,
divulgou.

Segundo ele, todas as escolas
foram previamente preparadas
com todos os itens necessári-
os para que o retorno aconte-
ça com segurança. “Muitos
pais tem nos procurado preocu-
pados com o comportamento das
crianças e a preocupação pedagó-
gica e já nos preparamos para
acompanhar e suprir esses desa-

Osasco:  Retoma aulas presenciais dia 2 de agosto

fios”, completou.
No início do retorno para as

salas de aula a presença do aluno

não será obrigatória, ficando aos
pais a decisão da participação pre-
sencial ou não de seus filhos.

Prefeitura de Jandira determina retorno às aulas para a próxima
segunda-feira, dia 2

A Prefeitura de Jandira, de-
cretou o retorno às aulas pre-
senciais para a próxima segun-
da-feira, dia 2, conforme dis-
posto no primeiro artigo do  de-
creto número 4.417, que diz:

“Fica autorizada, a partir de
02/08/2021, a retomada das ati-
vidades presenciais da rede
municipal de ensino, seguindo,
obrigatoriamente, todas as re-
gras sanitárias de proteção e
combate ao COVID-19, obser-
vando as orientações deste De-
creto, bem como outras deter-
minações que poderão ser edi-
tadas por meio da Secretaria
Municipal de Educação.

Prefeitura de
Carapicuíba anuncia
retorno de aulas
presenciais
para 2 de agosto

Leia mais na página 19

Leia mais na página 24

A Prefeitura de Carapicuíba,
por meio da Secretaria de Edu-
cação, informa que as aulas pre-
senciais na rede municipal de en-
sino (creche, pré-escola e ensi-
no fundamental I) retornarão dia
2 de agosto. Inicialmente, pode-
rão comparecer 35% dos alunos
e a volta acontecerá de maneira
gradativa. Nesta semana, os estu-
dantes ainda estarão com ensino
remoto.
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A Secretaria de Saúde de
Barueri acaba de divulgar o
cronograma dos próximos pú-
blicos a serem contemplados na
campanha de vacinação contra
a Covid-19.

De acordo com o calendá-
rio, pessoas de 28 e 29 anos
começarão a ser vacinas já no
início do mês de agosto. A data
se baseia na chegada de imuni-
zantes no município.

 Entenda o cronograma
As datas indicam o início

dos procedimentos e não signi-
ficam que eles ocorrerão ape-
nas no período indicado. São
apenas pontos de partida para
o atendimento de cada grupo.
Uma vez liberada vacina para
um grupo etário, o agendamento
permanecerá aberto a ele, con-
forme disponibilidade de doses.
Se você não conseguir agendar,
continue tentando, todos serão
vacinados.

 As doses chegam
aos poucos

O avanço da campanha de-
pende totalmente da disponibi-
lidade de doses, que são envia-

Vacina Covid: pessoas
de 28 e 29 anos começam a ser
imunizadas no início de agosto

Confira o cronograma abaixo:

das pelo Ministério da Saúde aos
municípios aos poucos.

As vagas de agendamento
abrem de acordo com a dispo-
nibilidade de vacinas – e elas
têm sido preenchidas com bas-
tante rapidez. Quando o siste-
ma interrompe o agendamento,
solicitando que o morador
aguarde, significa que o núme-
ro de vacinas disponíveis na-
quele momento acabou e que é
preciso aguardar a próxima re-
messa. As remessas, embora

está abrindo com frequência.
Fique sempre atento!

Evite cair na fila de espera
Quem não fez o pré-cadas-

tro no Vacina Já, do governo es-
tadual, e não está com o Ca-
dastro do Cidadão de Barueri
atualizado, encontra uma lenti-
dão maior na liberação da vaga,
já que entra para uma fila. Por
isso é de extrema importância
manter o cadastro atualizado.
Agora ele já pode ser feito on-
line AQUI.

Agendamento
O agendamento pode ser fei-

to pelo APP Saúde Barueri, pelo
call center, no número (11)
4349-0600, na Unidade Básica
de Saúde (UBS) mais próxima
da residência (somente em dias

úteis) e pelo Portal da Saúde.

Repescagem 40+
Pessoas na faixa etária de 40

a 49 anos que ainda não toma-
ram a vacina contra a Covid-19
terão a chance no próximo sá-
bado (dia 31) sem necessidade
de agendamento. Basta compa-
recer aos postos especificados
abaixo portando documento ori-
ginal com foto e comprovante
de endereço no nome de quem
vai ser vacinado.

 A repescagem ocorrerá so-
mente na Fieb Alphaville (Av.
Andrômeda, 500 – Alphaville)
e na Arena Barueri (Av. Pref.
João Vilallobo Quero, 1001 -
Jardim Belval), das 8h às 17h.

Recomenda-se que se faça
o pré-cadastro no Vacina Já, do
governo do Estado.

insuficientes para vacinar cada
grupo por completo de uma
vez, têm chegado semanalmen-
te, portanto, o agendamento

Chegada de doses possibilitou a abertura de agendamento a novos
públicos

Foto: Lourivaldo Fio / Secom

Pessoas na faixa etária de 40
a 49 anos que ainda não toma-
ram a vacina contra a Covid-19
terão a chance no próximo sá-
bado (dia 31) sem necessidade
de agendamento.

Basta comparecer aos pos-
tos especificados abaixo por-
tando documento original
com foto e comprovante de
endereço no nome de quem vai
ser vacinado.

Barueri realiza
repescagem da
vacinação para
pessoas de
40 a 49 anos

Oportunidade será apenas neste sábado na Fieb e na Arena

Foto: Lourivaldo Fio / Secom

A repescagem ocorrerá so-
mente na Fieb Alphaville (Av.
Andrômeda, 500 – Alphaville)
e na Arena Barueri (Av. Pref.
João Vilallobo Quero, 1001 -
Jardim Belval), das 8h às 17h.

Recomenda-se também a
este público que faça o pré-ca-
dastro no Vacina Já, do gover-
no do Estado para facilitar o
processo.

A melhor divulgação para o seu produto  ou serviço.
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Programa Minha Empresa chega para
revolucionar os negócios em Barueri

 Os esforços da Prefeitura
de Barueri para amenizar os
impactos da pandemia sobre as
micro, pequenas e médias em-
presas da cidade ganham cada
vez mais força. Prova disso é o
lançamento do Programa Minha
Empresa, criado pela Secreta-
ria de Indústria, Comércio de
Trabalho (Sict) em parceria com
o Sebrae e a aceleradora de ne-
gócios sediada na cidade, Ino-
vaHub.

O Programa veio não ape-
nas para fortalecer as empresas
locais, mas para revolucionar
tudo o que elas sabem sobre
negócios. “É um projeto tão
amplo que vai levar nossos em-
preendedores a um novo nível”,
garante o secretário da pasta,
Joaldo Macedo Rodrigues – o
Magoo.

O Minha Empresa terá foco
em duas vertentes: as startups
e as micro, pequenas e mé-
dias empresas da cidade.
Podem inscrever-se startups
e empresas com Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica
(CNPJ) em Barueri.

Graças a essa parceria, em-
presas de Barueri terão oportu-
nidade exclusiva de concorrer
a uma vaga no reality, já que
haverá uma etapa específica só
para startups do município.

Destaque nacional
As startups (empresas emer-

gentes, em fase de desenvolvi-
mento, normalmente de base
tecnológica, embora possa
abranger vários setores) dispu-
tarão uma vaga no reality show
“Batalha das Startups - Etapa
Barueri”, na Record News. A
vencedora estará classificada
para o reality show, em âmbito
nacional, na emissora. O prê-
mio é de R$1 milhão em acele-
ração e mídia, além de uma vi-
agem de imersão ao Vale do Si-
lício, nos Estados Unidos, em
parceria com a plataforma de
conhecimento StartSE. As ins-
crições vão até o dia 30 de se-
tembro, mas não deixe para a

última hora. As gravações da
Batalha das Startups começarão
no dia 11 de outubro.

Já as micro, pequenas e mé-
dias empresas selecionadas par-
ticiparão de um novo reality
show a ser exibido no progra-
ma Inova360, também da Re-
cord News, que deve ir ao ar
em 2021. O vencedor receberá
como prêmio R$100 mil em
mídia na atração.

Acesso ao melhor conteúdo
Independentemente de se-

rem classificadas para os reali-
ty shows, todas as empresas ins-
critas terão acesso aos conteú-
dos e mentorias on-line dispo-
nibilizadas pela InovaHub às
startups que são aceleradas por
elas. Trata-se de um material ex-
tremamente rico que tem aju-
dado tantas empresas brasilei-
ras a alcançarem o topo em pou-
co tempo. Além disso, haverá
todo o suporte dado pelo Se-
brae durante esse percurso.

“As metodologias, as ferra-
mentas, as trilhas de conheci-
mento que as startups usam
para crescer tanto estarão dis-
poníveis a todas as empresas de
Barueri que se inscreverem no
Programa gratuitamente. Pra
nós isso é o mais importante:
ofertar aos nossos empreende-
dores acesso a esse tipo de co-
nhecimento que não é disponi-
bilizado facilmente por aí”, fri-
sa Magoo.

E ele completa: “é claro que
ver nossas empresas no reality
show também será ótimo, prin-
cipalmente se alguma delas che-
gar ao prêmio máximo, nós te-
mos grandes talentos na nossa
cidade com ótimas condições
para isso. Mas essa trajetória
toda é muito enriquecedora e
pode representar uma revolução
para quem tem um negócio tra-
dicional e não sabe como acom-
panhar esses novos tempos e
deslanchar”.

Johnson Chen, diretor da
InovaHub, conta que é a pri-
meira vez que fazem uma par-

ceria com uma entidade públi-
ca e acha a iniciativa de Barueri
um grande diferencial. “Eu digo
até que é inovador por parte da
prefeitura, dela enxergar o po-
tencial desse ecossistema de
startups. E não só isso, mas en-
xergar que o modelo de educa-
ção de construção de uma star-
tup também pode ser aplicado
num negócio tradicional. Por
isso que esse projeto, que eu
vejo como inovador, é quando
você começa a pegar técnicas
inovadoras que aplicam-se nor-
malmente em startups e adap-
tá-las para empresas tradicionais
poderem também ser acelera-
das”, diz o especialista.

Sobre o Batalha
 das Startups

É um reality show brasilei-
ro, em TV aberta, que une
competições, show e business,
revelando startups promissoras
ao mercado. O programa tem
uma aceleradora própria, o Ino-
vaHub, para desenvolver as
startups vencedoras do reality,
além de outros negócios promis-
sores do mercado, tornando-os
aptos a receber investimentos.

Fotos: Ricardo Santos e Bejamim Sepulvida / Secom

 Empresas inscritas terão acesso a conteúdos e mentorias para aceleração de negócios
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Barueri marca presença no
Fórum de Mobilidade Urbana

Barueri tem plena capacida-
de de atrair novos investimen-
tos em parcerias público-pri-
vadas (PPP) porque planejou
seu futuro e cuidou do equi-
líbrio econômico do Municí-
pio, além de sempre procurar
garantir segurança jurídica aos
investidores.

Em um evento promovido
pelo Grupo Bandeirantes e pelo
Grupo CCR sobre mobilidade
urbana, o secretário de Gover-
no da Prefeitura de Barueri,
Milton Monti, resumiu dessa
forma a importância de as cida-
des estarem bem organizadas no
planejamento e na infraestrutu-
ra urbana.

O comentário do secretário

de Governo foi feito por oca-
sião do anúncio de investimen-
tos da ordem de R$ 5 bilhões,
sendo R$ 1,3 bilhão já nos pró-
ximos meses, do Grupo CCR,
que administra trechos da Ro-
dovia Castello Branco. Os in-
vestimentos serão realizados
em obras que melhorarão o
acesso à rodovia e aos municí-
pios da região Oeste da Grande
São Paulo.

“A Prefeitura de Barueri está
preparada para receber os inves-
timentos público-privados, o
prefeito Rubens Furlan sempre
teve visão de vanguarda no pla-
nejamento de longo prazo da
cidade. Esses investimentos da
CCR são importantes não só
para Barueri e para a região

Oeste, mas para o Brasil todo,
já que passa pelas rodovias da
região boa parte da riqueza que
é transportada para todo o país”,
destacou Monti.

O evento Fórum Mobilida-
de Urbana contou com a parti-
cipação de especialistas e auto-
ridades do setor. O Fórum acon-
teceu nos dias 26 e 27 de julho,
transmitido pelo Youtube e Rá-
dios Bandeirantes e Bandnews
FM. Além da mobilidade, foram

debatidos temas como Trans-
porte Público, Segurança Viá-
ria, Cidades Inteligentes e In-
vestimentos em Mobilidade.

Obras de mobilidade

No mesmo painel de debate
em que participou Milton Mon-
ti, o presidente da CCR Infra
SP (divisão do Grupo CCR que
integra a CCR Via Oeste e CCR
Rodoanel), Fábio Russo, adian-
tou que será construído um

novo acesso à cidade de Osas-
co, obras na Marginal Tietê e
na rodovia Castello Branco.

As obras realizadas pela
CCR foram possíveis, explicou
Russo, devido a um acordo re-
alizado com o Governo do es-
tado de São Paulo que permitiu
grandes investimentos de curto
prazo. “Estamos falando de
obras em gargalos logísticos,
como na saída Oeste em Baru-
eri, Osasco e São Roque.”

Estão abertas até 31 de
agosto as inscrições para os cur-
sos livres das Oficinas de Artes
da Secretaria de Cultura e Tu-
rismo de Barueri.

Seguindo todos os protoco-
los sanitários para a prevenção
da Covid-19, as aulas funcio-
narão com redução de número
de alunos, distanciamento, uso
de álcool em gel e máscara.
Após o término de cada aula
uma equipe fará a higienização
do espaço.

As aulas estão previstas para
começar no dia 2 de agosto. As
inscrições serão feitas direta-
mente nas Estações Culturais
dos bairros (bibliotecas), Cen-
tro de Eventos, Casa das Ofici-
nas e Centro Comunitário Jara-
guá Mirim.

Os documentos necessários
para a matrícula são: uma foto
3X4, xerox do RG, xerox do
comprovante de residência atu-
alizado no nome do responsá-
vel e exame médico para as au-
las de dança, circo e teatro.

Serão oferecidos mais de 30
cursos, dentre eles estão: pintu-

Cultura abre inscrições para oficinas de artes de Barueri
ra em tela, desenho e pintura,
mangá, caricatura, tricô, crochê,
tear, circo, jazz dance, danças
brasileiras, street dance, zum-
ba, dança de salão, ballet,
baby ballet, ballet adulto, vi-
olino, cavaquinho, canto e
coral adulto, violão clássico,
violão popular, viola caipira, te-
atro, baby teatro, teatro musi-
cal, xadrez e sopro (flauta,
trompete e trombone).

Novidade

Os alunos que fizerem o
curso de violino terão acesso
aos instrumentos disponibiliza-
dos para o uso durante as au-
las. Os instrumentos serão ofe-
recidos  pela Secretaria de Cul-
tura e Turismo de Barueri.

O violino é um instrumento
caro e nem todos os alunos têm
condições de comprar para
fazer a aula. Agora, quem ti-
ver interesse em fazer o cur-
so é só se matricular, e quan-
do chegar na Estação Cultural,
o instrumento estará disponível
para uso.

“Estamos felizes com o re-
torno presencial das aulas de
artes. A arte é fundamental para
todos, ela se faz necessária tan-
to para a saúde física quanto a
mental. É por meio da arte que
o ser humano expressa seus

sentimentos. Além de transmi-
tir conhecimento, a volta às au-
las trará mais alegria para os alu-
nos e professores. Seguiremos
rigorosamente todos os proto-
colos sanitários para que todos
fiquem protegidos”, ressaltou

Jean Gaspar, secretário de Cul-
tura e Turismo.

Centro Comunitário Jara-
guá Mirim: Rua Otacilio Alves
Martins, 514 - Parque Imperi-
al, / Fone: 3164-9552
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O motorista de aplicativo
Amarildo Pessoa Bastos relata:
“para dirigir, as ruas de Barueri
são como um tapete”. Também,
pudera, a Prefeitura de Barue-
ri, por meio da Secretaria de
Obras, não para de trabalhar
para que as ruas e avenidas si-
gam em perfeito estado, tanto
para motoristas quanto para pe-
destres.

Novo na profissão, Amaril-
do está há um mês atuando
como motorista particular mais
pela região da Zona Oeste da
Grande São Paulo, e percebeu
que as ruas e avenidas de Baru-
eri estão bem cuidadas e isso
reflete, inclusive, na preserva-
ção do automóvel que é o seu
instrumento de trabalho.

“Quando você pega uma
avenida em excelentes condi-
ções, para nós, motoristas, é
muito bom, porque não dá mui-
ta manutenção no carro. Se você
transita em ruas que têm defici-
ência nessa parte da pavimen-
tação, você deteriora muito o
veículo. E fica difícil tanto para
o embarque e desembarque do
passageiro.  As ruas de Barueri
são como um tapete, isso é uma
realidade constatada”, afirma o
motorista.

As vias que recebem o novo
recapeamento asfáltico estão no
Jardim Flórida, nas ruas Das
Adálias, Das Margaridas e na
Estrada dos Crisântemos. As
ruas Lorena, Cafelândia, Piraju
e trecho da José Bonifácio, da
Vila Engenho Novo, também
ganham a manutenção. Já no
Jardim Tupan, o recapeamento
chegará nas ruas Fagundes Va-
rela e Camilo Peçanha. E ainda
no Parque dos Camargos, nas
ruas Regina e Aline.

As outras vias observadas
para o recapeamento são: rua
Aquário, que fica no Jardim São
Silvestre; a rua Treze de Maio,
localizada na Vila Universal, e a

Tapete no asfalto: Barueri segue com
recape em diversas ruas e avenidas

avenida Guilherme Perereca
Guglielmo, na Vila Nilva, a mes-
ma do Ginásio de Esportes José
Corrêa.

O prazo de conclusão das

obras asfálticas citadas é de
aproximadamente 15 dias. E
muito em breve será anunciada
a manutenção de outras ruas e
avenidas da cidade, afinal, o
cuidado é constante.
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Na manhã de quarta-feira
(dia 28), o Centro de Triagem
de Animais Silvestres de Ba-
rueri (Cetas) realizou a sol-
tura de 94 aves no litoral
paulista. As aves deram en-
trada no Centro no período
de 2019 a 2021, vítimas de
tráfico. A ação ocorreu na ci-
dade de Caraguatatuba.

As espécies incluíam os po-
pularmente conhecidos Tucano
de bico verde, Coleirinho, Bai-
ano, Brejal, Cigarrinha, Pintas-
silgo, Periquitão, Periquito rico
e Trinca ferro. As aves passa-
ram por reabilitação, permane-
cendo sob os cuidados da equi-
pe do Cetas até estarem aptas
à soltura.

De volta ao habitat
Na quinta-feira (dia 22), o

Cetas, em parceria com a Polí-
cia Militar Ambiental, realizou
a soltura de um cachorro-do-
mato. Essas ações de soltu-
ra, além de devolverem os
animais ao seu habitat natu-
ral, ainda ressaltam a impor-
tância da preservação dos
remanescentes  de  Mata
Atlântica, vitais para a subsis-
tência das espécies selvagens.

Cetas realiza soltura
de 94 aves
no litoral paulista

A bióloga Nátali Novelli aler-
ta sobre o risco de retirar os
animais do seu local e as con-
sequências do desmatamento.
“Muitos animais são retirados
do seu local de origem cau-
sando um desequilíbrio na
fauna, seja retirando o ani-
mal ilegalmente ou soltando
em outro lugar. Além de con-
sequências ao próprio ani-
mal, como estresse, desequi-
líbrio nutricional, incapacidade
de voo, de busca de alimento,
vida em grupo e reprodução.
Outro agravante à nossa fauna
é o desmatamento, que leva
muitas espécies a terem de in-
vadir outros espaços em busca
de alimento e abrigo, podendo
até mesmo levá-las a extinção”,
sinaliza a profissional.

A redução de áreas ver-
des resulta na migração des-
ses animais para o ambiente
urbano e essa interação pode
causar acidentes com efeitos
drásticos e irreversíveis,
como o que ocorreu recen-
temente com um gavião re-
cebido pelo Cetas em 19 de
julho. Ele sofreu a amputação
da asa devido a linha de pipa
com cerol.
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Santana de Parnaíba é a ci-
dade com o maior percentual de
pessoas totalmente imunizadas
contra o coronavírus, da região
oeste da grande São Paulo. Se-
gundo dados da Secretaria de
Saúde do Estado, Santana de
Parnaíba informa que mais de
28.000 pessoas na cidade já fo-
ram vacinadas com primeira,
segunda ou dose única, com isso
o município já atingiu uma co-
bertura de 20,4%, ficando em
primeiro lugar na região. (A se-
gunda colocada na região atin-
giu uma cobertura de 19.6%)

Além disso, até a última
quinta-feira (29) o município já
havia aplicado 101.376 doses da
vacina entre primeira,  segunda
dose e doses únicas.

Em suas redes sociais o pre-
feito Marcos Tonho comemo-
rou o avanço da vacinação na
cidade e falou sobre a impor-
tância da população se vacinar.

“Quero parabenizar todos os
profissionais de saúde que vem
executando um excelente traba-
lho, e falar para vocês não dei-
xarem de tomar a vacina. É
muito importante para que tudo
volte ao normal o mais breve
possível”.

Desde o início da pandemia,
a prefeitura de Santana de Par-
naíba tomou diversas medidas
preventivas no combate à pan-
demia, auxiliando assim as fa-
mílias parnaibanas.
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Santana de Parnaíba ultrapassa a marca de 100 mil
doses de vacinas aplicadas e é a cidade da região com
o maior percentual de pessoas totalmente imunizadas

“Quero parabenizar todos os profissionais de saúde que vem executando um excelente trabalho, e falar para vocês não deixarem de tomar a vacina. É muito importante para que
tudo volte ao normal o mais breve possível”, afirmou o Prefeito Marcos Tonho
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Pensando em investir ainda
mais na educação da cidade, a
prefeitura tem mais 2 projetos
de colégios de primeiro mundo
com uma infraestrutura comple-
ta, salas de aula, laboratórios de
informática, ginásios poliespor-
tivos compartilhados com a co-
munidade, piscinas cobertas e
muito mais. Os novos colégios
irão aumentar o número de va-
gas de ensino, zerando a fila de
espera. O primeiro é o Com-
plexo Educacional do Abelardo,
que contará com um espaço de
8 mil metros quadrados de área
construída, 19 salas de aula,
sala de robótica, sala multifun-
cional, biblioteca e um ginásio
de esportes com medidas ofici-
ais para todas as modalidades.
Já o segundo, é o Colégio Car-
los Alberto que contará com
uma área construída de mais de
7 mil metros quadrados, com
ginásio, 20 salas de aula e sala
de informática.

Nos últimos 8 anos, a Pre-
feitura de Santana de Parnaíba
investiu na estrutura e na base
da educação. Hoje a cidade
possui 69 colégios municipais,
sendo 22 entregues nos últimos
8 anos, e 7 foram ampliados,
oferecendo assim mais qualida-
de de ensino para os alunos.

Para os próximos meses,
estão previstos a entrega dos
novos colégios do Alphavil-
le, Ingaí, Cento e Vinte, Re-
fúgio e o Novo Imídeo, o que
gerará 2 mil novas vagas na rede
municipal.

O novo Colégio Imídeo fica
localizado na Avenida Tenente
Marques, ao lado do Terminal
da Fazendinha, em um terreno
de mais de 8 mil metros qua-
drados de área construída, 22
salas de aula, biblioteca, labo-
ratório de informática e piscina
semi-olímpica. Ao todo, serão
900 vagas para os alunos do
Ensino Fundamental II, Médio
e EJA.

A unidade educacional do
Alphaville fica localizado na
Avenida Marcos Penteado de
Ulhôa Rodrigues, próximo ao
Colégio Tom Jobim (que no
ano passado foi ampliado e re-
cebeu um ginásio poliesporti-
vo). O colégio conta com uma

Com a construção de novos colégios
Prefeitura de Santana de Parnaíba segue com
maior investimento da história da educação

A prefeitura iniciará a construção do novo complexo educacional Abelardo e também do novo
Carlos Alberto, fora os 5 novos colégios que serão entregues em breve

piscina coberta onde atende-
rá os alunos com aulas de na-
tação. Serão 500 novas vagas
de ensino infantil para os alu-
nos da região.

Já os moradores do Ingaí
contarão com uma quadra poli-
esportiva para realização de ati-
vidades físicas, 8 salas de aula,
em um espaço de 1.400 metros
quadrados. Ao todo, serão ge-
rados mais 250 vagas para os
alunos do Ensino Infantil que
contarão também com toda es-
trutura dos colégios municipais
da cidade.

O Colégio do Cento e Vin-
te, será mais um ambiente
para 250 alunos do Ensino
Infantil, que contará com 10
salas de aula com um espaço
de área construída de 2.800
metros quadrados.

O quinto colégio, é o Colé-
gio do Refúgio, que contará
também com 10 salas de aula,
com capacidade para até 400
alunos do ensino infantil.

Prefeito Marcos Tonho durante visita as obras no novo colégio

Fotos: Fabiano Martins

Além do novo Abelardo e do novo Carlos Alberto a prefeitura estuda a
construção de outras novas unidades educacionais
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No sábado, 17/07, o Fundo
Social de Solidariedade de San-
tana de Parnaíba realizou pelo
segundo ano consecutivo o Dri-
ve-thru Julino. Os combos eram
entregues nos carros para os
munícipes. O evento ocorreu
dessa maneira por conta da pan-
demia e para evitar o contágio
do coronavírus.

Diversos pratos tradicionais
como bolo de milho, hot-dog,
pipoca, pé de moleque, maçã do
amor, vinho quente, caldo, cus-
cuz, canjica, paçoca e curau fi-
zeram parte do kit para quem
adquiriu. Mais de 800 kits fo-
ram comercializados antes e
durante o evento, e toda a ren-
da será revertida em cestas bá-
sicas, limpeza e higiene pesso-
al, para a população em situa-
ção de vulnerabilidade social.
Muitas pessoas que passaram
pelo evento aproveitaram tam-
bém para doar um agasalho para
a Campanha do Agasalho 2021
do Fundo Social.

Fundo Social de Santana de Parnaíba realizou
Drive-thru Julino no bolsão de estacionamento

O valor arrecadado no evento será revertido para famílias em situação de vulnerabilidade

Foto: Dario Souza

Mais de 800 kits
foram

comercializados
antes e durante

o evento

Como continuidade da
Campanha do Agasalho
2021, o Fundo Social de So-
lidariedade de Santana de
Parnaíba iniciou na semana
passada nos colégios Carlos
Alberto e Paulo Freire o mega-
bazar solidário.

A ação visa atender os mu-
nícipes em situação de vulne-
rabilidade por meio das arreca-
dações de agasalhos da campa-
nha e acontecerá em várias re-
giões do município. Nos próxi-

mos dias o megabazar aconte-
cerá no Abelardo Marques (27/
07), na Fazendinha, no Colégio
Carlos Barbosa (28/07), no Co-
linas e no dia 30, será no Ana
Serra, no bairro Cidade São
Pedro.

Para participar da Cam-
panha do Agasalho basta
procurar as caixas localiza-
das nas repartições e espa-
ços públicos e deixar sua do-
ação. Informações ligue: 4622
– 7500.

Moradores do
Cento e Vinte e do
Itapuã participam
do megabazar
solidário em
Santana de Parnaíba

A ação faz parte da Campanha
do Agasalho 2021 e acontecerá
em outras regiões da cidade

Fotos: Jaqueline Avelar
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Nos dias 17 e 18 de julho,
alunos/ atletas do Projeto de
Atletismo Escolar, participaram
de mais um Campeonato Pau-
lista de Atletismo e conquista-
ram grandes resultados e me-
dalhas.

Na ocasião, o atleta parnai-
bano Cauã Ferreira, foi cam-
peão da prova de Decatlho (dez

Atleta parnaibano conquista 1º lugar no
Campeonato Paulista de Atletismo Sub-20

provas de atletismo), com este
feito assumiu a 4ª colocação do
Ranking Sul- Americano de
Atletismo e aproximou da
pontuação necessária para
participar do Pan Americano.
Atletas que também destaca-
ram-se foram: Maria Letícia
campeã nos 400 m, Amiel
Sharon vicecampeão do Lan-

çamento do Disco e Ester
Cremm vice-campeã do Lan-
çamento do Disco.

Outros atletas que parti-
ciparam e representaram a
cidade foram: Gustavo Me-
deiros nos 100m e 4x100; Bar-
tolomeu Medeiros nos 200m,
400m e 4x100m e Beatriz Bal-
dino nos 100m com barreiras.

Foto: Acervo Smafel

A delegação parnaibana ainda conseguiu
outros excelentes resultados

Com muita alegria e deter-
minação, centenas de mulheres
participaram do aulão de ritmos
do programa “Parnaíba Mais
Leve”, que ocorreu no último
sábado, 17/07, no Estádio Mu-
nicipal.

Ao som de muita música os
professores dançaram com as
parnaibanas e as incentivaram

Centenas de Mulheres participam do
aulão de ritmos do Parnaíba Mais Leve

Durante o aulão as participantes ainda tiveram uma demonstração de defesa pessoal

Fotos: Dario Souza

a sair do sedentarismo, por meio
de uma atividade divertida e
descontraída.

O programa está na sua 3ª
edição e vem impactando posi-
tivamente na qualidade de vida
das participantes. Durante 90
dias, as mulheres realizam di-
versas atividades físicas, além
de participarem de palestras,

assim conseguem trabalhar o
corpo mantendo uma mente
saudável.

As parnaibanas que te-
nham interesse em participar
da próxima edição devem
acompanhar os canais ofici-
ais da prefeitura onde são di-
vulgadas informações sobre
o programa.
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{ALERTA NA VIA!}

Receba as notícias da semana

NO SEU celular ou e-mail

CCR ViaOeste alerta sobre cuidados ao trafegar
no trecho em obras na rodovia Raposo Tavares

Concessionária chama a atenção para o limite de velocidade no
trecho do km 86+900 ao km 89+700 e para o desvio de fluxo
implantado no sentido Capital

 Os motoristas que trafegam
pela rodovia Raposo Tavares,
no trecho que margeia o bairro
Brigadeiro Tobias, em Soroca-
ba, devem redobrar a atenção e
respeitar a sinalização implan-
tada no segmento do km
86+900 ao km 89+700, em vir-
tude das obras de duplicação
que estão sendo executadas pela
CCR ViaOeste.

 O coordenador de tráfego
da concessionária, Alessandro
Pereira, destaca que foi implan-
tado desvio para quem trafega
no sentido Capital e o fluxo está
direcionado para a Avenida Ban-
deirantes, que corta o Bairro
Brigadeiro Tobias. “Essa alte-
ração no trânsito acontece ape-
nas durante o período diurno e
é necessária temporariamente
para a execução desta etapa dos
trabalhos de duplicação”, expli-
ca. “É fundamental que os mo-
toristas redobrem os cuidados
ao transpor as vias urbanas do
bairro, onde há fluxo rotineiro
de moradores, principalmente
pedestres e ciclistas”, enfatiza.

 Para a execução das obras,
o limite de velocidade estabele-
cido para este trecho da rodo-
via Raposo Tavares é de 60 km/
h no sentido Capital, em virtu-
de da implantação da nova pis-
ta neste sentido, e de 80 km/h
para quem segue em direção a
Sorocaba. “É importante que os
condutores respeitem a sinaliza-
ção implantada, pois há movi-
mentação constante de máqui-
nas e caminhões nas obras, o
que exige maior cautela e pru-
dência”, alerta.

 Com a realização dos tra-
balhos de implantação de nova
pista, o acostamento no sentido
Capital foi suprimido em alguns
pontos e a concessionária ins-
talou defensas metálicas para
garantir a segurança dos veícu-
los que trafegam pela rodovia.

“Com essas limitações, também
fica mais arriscado o fluxo de
bicicletas e pedestres na rodo-
via. Nossa recomendação é ca-
minhar ou pedalar pelas vias
municipais do bairro, onde há
maior segurança e iluminação
no período noturno”, comenta.
“Para realizar a travessia da ro-
dovia com tranquilidade, os pe-
destres contam com passarela
no km 89”, acrescenta.

As obras foram iniciadas em
abril e o trabalho das equipes
avança com a implantação de
sistemas de drenagem, implan-
tação dos viadutos da nova pis-
ta e estrutura de pavimento.
Profissionais e máquinas se-
guem atuando em aterros, ter-
raplanagem, corte de taludes e
compactação do solo. As obras
contemplam a construção de
nova pista no sentido capital
com duas faixas de rolamento e
acostamento pavimentado.

Serão implantados dispositi-
vos de segurança como defen-
sas metálicas e barreiras rígidas
para segregar as duas pistas em
toda a extensão deste segmento
e o projeto inclui ainda a cons-
trução de novos viadutos no km
87+300, km 88+800, km
89+100 e 89+300, em paralelo
às estruturas já existentes. Ou-
tra melhoria é a implantação de
alça para possibilitar o retorno
no dispositivo localizado no km
87+300.

A duplicação está sendo re-
alizada pela concessionária CCR
ViaOeste através do Programa
de Concessões Rodoviárias do
Governo do Estado de São Pau-
lo, sob a coordenação da Agên-
cia de Transporte do Estado de
São Paulo (ARTESP). O prazo
contratual para conclusão des-
se trecho é dezembro de 2022.
O investimento previsto neste
trecho de quase três quilôme-
tros é de R$ 46 milhões.

SEU JORNAL  SEMANAL!

Manda um ZAP para: (11) 99800-2000
com a palavra (CADASTRO J A CIDADE)
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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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A Prefeitura de Jandira, de-
cretou o retorno às aulas pre-
senciais para a próxima segun-
da-feira, dia 2, conforme dis-
posto no primeiro artigo do
decreto número 4.417, que diz:

“Fica autorizada, a partir de
02/08/2021, a retomada das ati-
vidades presenciais da rede
municipal de ensino, seguindo,
obrigatoriamente, todas as re-
gras sanitárias de proteção e
combate ao COVID-19, obser-
vando as orientações deste De-
creto, bem como outras deter-
minações que poderão ser edi-
tadas por meio da Secretaria
Municipal de Educação.

Após a autorização acima,
a Secretaria Municipal de Edu-
cação de Jandira (SMEJ), deu
publicidade à Portaria nº 22,
onde descreve como se dará este
retorno das aulas presenciais.

A  Secretaria de Educação
decidiu que, em um primeiro
momento, o retorno do ensino
presencial será híbrido, com
50% dos alunos tendo aulas pre-
senciais e outros 50% ainda de
forma remota. Ainda, de acor-
do com o segundo artigo da por-
taria, este percentual aumenta-

Prefeitura de Jandira determina
retorno às aulas para a próxima
segunda-feira, dia 2

rá de acordo com o monitora-
mento e acompanhamento da
retomada das aulas presenciais.

Haverá um acolhimento à
comunidade escolar interna e
externa entre os dias 30 de
Julho e 06 de Agosto, mas, é

importante ressaltar que,
caso a família ainda não se
sinta confortável e segura
para enviar a criança, esta
deverá comunicar a gestão da
escola, por escrito, se com-
prometendo com a frequência
e entrega das atividades dispo-

nibilizadas pelo Professor.
Já para as creches, as cri-

anças serão divididas em
dois grupos, que frequentarão
a Unidade Escolar em semanas
alternadas.

Importante destacar que as

aulas ministradas presencial-
mente, serão as mesmas dis-
ponibilizadas para a turma
que está assistindo a distân-
cia, de modo que os conteú-
dos tenham a continuidade
necessária para o processo de
aprendizagem.

A Prefeitura de Jandira
anuncia a implantação de uma
base do Corpo de Bombeiros
voluntário, que estará localiza-
da em anexo à Escola Munici-
pal Moisés Cândido Vieira.

A inauguração será realiza-
da no próximo domingo, dia 01
de Agosto, às 11:00, e portan-
to, a base estará em pleno fun-
cionamento a partir da próxima
segunda-feira, sendo seu funci-
onamento 24 horas por dia de
domingo a domingo.

De acordo com Comandan-
te Geral do Corpo de Bombei-
ros voluntários de Jandira Moi-
sés Felipe:

“Aqui no município nossa
função será apoiar órgãos pú-
blicos como a Polícia Militar,
Guarda Civil Municipal, Defe-
sa Civil e o SAMU”

Ainda de acordo com o Co-
mandante, este apoio será de
suma importância, haja vista
que o Corpo de Bombeiros Mi-

Jandira terá uma base do Corpo de Bombeiros
Voluntários a partir da próxima semana

litar mais próximo de Jandira,
está localizado em Barueri.

Esta iniciativa nasceu de
quatro bombeiros voluntários
que atuam em outras regiões,
sendo dois deles moradores de
Jandira, que apresentaram o
projeto para o Prefeito da cida-
de e, foram contemplados com
uma estrutura adequada para o
desenvolvimento deste impor-
tante trabalho.

Atualmente a base de Jandi-
ra iniciará com 30 bombeiros vo-
luntários, sendo  1 comandan-
te, 1 Subcomandante, 1 Co-
mandante de unidade e 1 Sub-
comandante de unidade.

De acordo com o Coman-
dante da base de Jandira, entre
os integrantes da corporação,
alguns possuem experiência mi-
litar e outros atuam em outras
áreas como enfermagem e se-
gurança do trabalho, no entan-
to, todos eles passaram por no
mínimo um curso de 800 ho-
ras, com duração de um ano,

que trabalhou questões como:

Primeiros Socorros;

D.E.A. (Desfibrilador Exter-
no Automático);

P.C.I. (Prevenção e Comba-
te a Incêndio);

 P.A.E. (Plano de Ação de
Emergência);

NR 33 (Espaço Confinado);

Produtos Perigosos;

Normas ABNT, NBR´s,
NR´s, IT´s, Leis;

Segurança em Elevadores;

Além dos tópicos acima des-
critos, outros cursos ofertados
pelo Corpo de Bombeiros Mili-
tar, são realizados pelos inte-

grantes, para que estes ajam de
acordo com as diretrizes mais
atualizadas para cada tipo de
ocorrência.

Existe um estudo para im-
plantação de mais uma base do
Corpo de Bombeiros Voluntá-
rio na cidade e, também o de-
senvolvimento, em parceria com
a Secretaria Municipal de Edu-
cação, da formação de Bombei-
ros mirins e juvenis.

A inauguração
será realizada
no próximo
domingo, dia
01 de Agosto,
às 11:00



CIDADES•Página 20 ANO 13 | Nº 146|SÁBADO, 31 DE JULHO DE 2021

A Prefeitura de Jandira, por
intermédio da Secretaria Muni-
cipal de Saúde, anuncia even-
to, denominado imuniza fest,
que promoverá 23 horas de va-
cinação ininterrupta entre os
próximos dias 6 e 7 de Julho.

“Anunciamos a liberação de
agendamento para a vacina con-
tra a Covid-19 em moradores
com 18 anos de idade ou mais,
e já temos um número expres-
sivo de agendamentos, por isso,
é necessário um evento que
atenda esta demanda da popu-
lação” afirmou o Diretor de
Comunicação e Eventos Fer-
nando Paes.

Importante ressaltar que não
trata-se de uma festividade e
sim de uma ação proativa da
Prefeitura, com a finalidade de
atender grande parte da popu-
lação com idade entre 18 e 25
anos.

A vacinação ininterrupta ini-
ciará no dia 06 às 8:00 e finali-

Prefeitura de Jandira anuncia
23 horas de vacinação ininterrupta
entre os próximos dia 6 e 7 de AgostoVACINA CONTRA

A COVID-19
za às 07:00 do dia 07 de Agos-
to, com isto, haverá agenda-
mentos para grande parte do dia
06 e também na madrugada e
início da manhã do dia 07.

Destaca-se que apesar de ser
uma ação extraordinária, a va-
cina Contra a Covid-19, será
aplicada apenas em moradores
que têm agendamento para os
horários liberados, evitando as-
sim, qualquer tipo de aglome-
ração.

Além do agendamento no
site saudejandira.sp.gov.br, a
Secretaria de Saúde orienta para
que a população também faça
o pré-agendamento no site ht-
tps://vacinaja.sp.gov.br/.

“O sistema que registra a
aplicação das vacinas utiliza
o cadast ro  real izado no
vacinaja.sp.gov.br, quando o
morador não o realiza nós te-
mos que fazer na hora, o que
ocasiona filas.

Dito isto, minha orientação

é para que toda a população
faça o cadastro na vacina já”
afirmou o Secretário de Saúde
Fabiano Dantas.

O único posto de vacinação
na cidade de Jandira, está situ-
ado na praça de eventos de Jan-

dira, localizada na Rua Rubens
Lopes da Silva, 106 no Centro
de Jandira – SP, 06600-035.

Em suma, os moradores da
cidade de Jandira deverão pri-
meiro realizar o agendamento
no site saudejandira.sp.gov.br e

cadastro no site:
vacinaja.sp.gov.br, e após rece-
ber o protocolo de agendamen-
to, comparecer no dia e hora
presente no protocolo munido
de: protocolo impresso, docu-
mento oficial com foto e com-
provante de endereço.

A Prefeitura de Jandira, por
meio da Secretaria Municipal de
Saúde, anuncia a antecipação da
vacinação de pessoas, sem co-
morbidades, com 18 anos ou
mais, para isto, os agendamen-
tos estão disponíveis  no site
saudejandira.sp.gov.br,  desde
o dia 26, a partir das 23:30 horas.

Além do agendamento no
site saudejandira.sp.gov.br, a
Secretaria de Saúde orienta para
que a população também faça
o pré-agendamento no site ht-
tps://vacinaja.sp.gov.br/.

“O sistema que registra a
aplicação das vacinas utiliza o
cadastro realizado no
vacinaja.sp.gov.br, quando o
morador não o realiza nós te-
mos que fazer na hora, o que
ocasiona filas. Dito isto, minha
orientação é para que toda a
população faça o cadastro na
vacina já" afirmou o Secretário
de Saúde Fabiano Dantas.

O único posto de vacinação
na cidade de Jandira, está situ-
ado na praça de eventos de Jan-
dira, localizada na Rua Rubens
Lopes da Silva, 106 no Centro
de Jandira – SP, 06600-035. O
funcionamento normal da vaci-
nação é de segunda a sexta das
9 às 16 horas.

Desde o dia 26, Jandira antecipa a vacinação
para moradores com 18 anos ou mais

Os moradores da cidade de
Jandira deverão primeiro reali-
zar o agendamento no site
jandira.sp.gov.br e cadastro no
site: vacinaja.sp.gov.br, após
receber o protocolo de agenda-
mento, comparecer no dia e
hora presente no protocolo,
munido  do protocolo impres-
so, documento oficial com foto
e comprovante de endereço.

A Secretaria Municipal de
Saúde, alerta que a população
vacinada recentemente contra a
Gripe (Influenza), aguarde o
período de 14 dias entre a apli-
cação da vacina contra a influ-
enza e a vacina contra a CO-
VID-19.

Jandira já aplicou mais de 65
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.

18 anos ou mais!
Desde o dia
26 os
agendamentos
estão disponíveis
no site
saudejandira.sp.gov.br,
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{OFENSA PRECONCEITUOSA}

A 12ª Vara da Fazenda Pú-
blica Central da Capital negou
mandado de segurança solicita-
do por mulher que buscava ter-
ceira dose de vacina. Segundo
o juiz Adriano Marcos Laroca,
não há direito líquido e certo a
amparar o pedido.

De acordo com os autos, a
autora da ação afirma que, mes-
mo após receber duas doses, em
fevereiro e março deste ano,
ainda não estaria imunizada. O
magistrado destacou em sua de-
cisão que o laudo particular
apresentado não serve para am-
parar a pretensão da impetran-
te, uma vez que tanto o Institu-

Justiça nega mandado de segurança
para terceira dose de vacina
Não há recomendação técnica

das autoridades de saúde

to Butantan quanto a Socieda-
de Brasileira de Imunizações
“não recomendam o uso da so-
rologia (anticorpos neutralizan-
tes) para avaliar a resposta imu-
nológica às vacinas de Covid-
19”.

“Em outros termos, não
há recomendação técnica
no âmbito da política pú-
bl ica de saúde à terceira
dose vacinal, sobretudo com
base em suposta não imunida-
de decorrente de testes labora-
toriais, quando a pesquisa de
eficácia da vacina adveio da
infecção natural pelo vírus
SARS-Cov-2”, completou.

Homem que ofendeu vizinho com
xingamento racista pagará indenização

Reparação
por danos

morais
 fixada em
R$ 7 mil.

Fonte: Comunicação Social TJSP

A 1ª Câmara de Direito Pri-
vado do Tribunal de Justiça de
São Paulo manteve decisão da
2ª Vara Cível de Bragança Pau-
lista que condenou homem a
indenizar, por danos morais, vi-
zinho a quem dirigiu ofensas
raciais. A reparação foi fixada
em R$ 7 mil.

Os homens discutiam por
conta do barulho gerado pelos

animais de estimação do autor
quando o réu passou a dizer que
a casa do vizinho parecia um
zoológico e que ele seria o
“macaco”. Depois disso, o
requerido se alterou ainda
mais e continuou com xinga-
mentos e ofensas.

De acordo com o relator do
recurso, desembargador Luiz
Antonio de Godoy, não há dú-

vida de que referir-se ao autor
como macaco é pejorativo e ul-
trapassa qualquer insatisfação
justa quanto ao ruído dos ani-
mais criados na residência vizi-
nha. “Tal ofensa preconceituo-
sa não pode ser tolerada, na
medida em que fere os padrões
de ética e moral do mundo con-
temporâneo. O apelante extra-
polou os limites do direito ao

descanso e ao silêncio; sua con-
duta significou desprezo pela
dignidade do ser humano e pela
pacífica convivência social, atin-
gindo frontalmente a honra (ob-
jetiva e subjetiva) do autor”,
escreveu em seu voto.

Participaram do julgamento,
de votação unânime, os desem-
bargadores Francisco Loureiro
e Rui Cascaldi.

Fonte: Comunicação Social TJSP

É SEMANAL!
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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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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VACINAÇÃO
CONTRA COVID-19

 A Prefeitura de Carapicuí-
ba iniciou hoje (29) a vacina-
ção de pessoas com idades en-
tre 28 e 29 anos. Os documen-
tos necessários são RG, Cartão
SUS, CPF e comprovante de re-
sidência. O município já aplicou
mais de 268 mil doses da vaci-
na e segue sendo referência 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 per-
manente sem BPC, pessoas
com síndrome de Down de
18 a 59 anos, motoristas de
ônibus e cobradores, metro-
viários, ferroviários, aerovi-
ários, educadores físicos, as-
sistentes sociais, profissio-
nais 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.

Além do Parque do Planal-
to, a campanha de imunização
está sendo realizada em mais
dois polos. No Ginásio Ayrton
Senna são vacinadas as pesso-
as que chegam a pé. Já no Es-
tádio do Niterói, a vacinação
acontece no sistema drive-thru
(dentro do carro). Os locais re-
alizam 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 educação
devem apresentar RG, CPF, os
dois últimos holerites e/ou car-
teira de trabalho com descrição
do cargo e comprovante de re-
sidência (moradores ou atuan-
tes em Carapicuíba).

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

Prefeitura de Carapicuíba inicia
vacinação para 28 anos ou mais
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 mé-
dica autorizando receberem a
vacina. É importante conversar
com o médico antes de compa-
recer 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 co-
vid-19. Nele, as pessoas podem
fazer um pré-cadastro, mas vale
a pena ressaltar que não é um
agendamento. O preenchimen-
to não é obrigatório, porém fa-
cilita o atendimento na hora da
vacinação para evitar aglome-
rações.

 Vacina contra a fome
Para potencializar as ações

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

A ação tem como objetivo
beneficiar famílias em situação
de vulnerabilidade, buscando
garantir a segurança alimentar
durante a pandemia do corona-
vírus, por meio de arrecadação
de alimentos não perecíveis,
como: macarrão, arroz, feijão, lei-
te em pó, café, óleo, açúcar e mo-
lho de tomate. Quem for se va-
cinar pode doar 1kg de alimen-
to em um dos polos de vacinação.

3 Polos de Vacinação contra covid-19

- Local: Parque do Planalto (vacinação de pessoas a pé)
Endereço:  R. Serra de Mailasqui, 40
Segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas / sábado das 8 às 15 horas

- 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: 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

A melhor divulgação para
o seu produto  ou serviço.

www.jacidade.com.br
ANUNCIE AQUI OU NO PORTAL
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EDUCAÇÃO

Prefeitura de Carapicuíba anuncia retorno
de aulas presenciais para 2 de agosto

Cumprindo todos os protocolos sanitários de prevenção ao coronavírus, aulas iniciarão
com apenas 35% dos alunos da sala

A Prefeitura de Carapicuíba,
por meio da Secretaria de Edu-
cação, informa que as aulas pre-
senciais na rede municipal de
ensino (creche, pré-escola e en-
sino fundamental I) retornarão
dia 2 de agosto. Inicialmente,
poderão comparecer 35% dos
alunos e a volta acontecerá de
maneira gradativa. Nesta sema-
na, os estudantes ainda estarão
com ensino remoto.

A entrega dos materiais es-
colares e uniformes acontecerá
na primeira semana da aula pre-
sencial. As crianças também re-
ceberão nos kits quatro másca-
ras reutilizáveis para serem usa-
das durante o período escolar.
Os profissionais da educação
estão devidamente orientados a
cumprirem os protocolos sani-
tários e auxiliar as crianças a se
manterem seguras e protegidas.
Todos os professores e profis-
sionais da educação estão imu-
nizados.

As escolas foram preparadas
com a identificação das cartei-
ras e distanciamento de 1 me-
tro. Estará à disposição álcool
gel, álcool líquido, sabonete lí-
quido, termômetro e tapete sa-
nitizante. A Vigilância Sanitária
visitou todas as escolas para ve-
rificar os protocolos sanitários de
prevenção ao coronavírus.
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Na última sexta-feira, 23, a
Prefeitura de Carapicuíba, por
meio da Secretaria de Desen-
volvimento Econômico, Social
e Trabalho, realizou o workshop
empresarial no Polo Industrial
do Parque Santa Tereza.

A ação teve como objetivo
ampliar a colocação do traba-
lhador de Carapicuíba nas va-
gas de emprego disponibilizadas
pelas empresas da cidade, vi-
sando assim uma parceria por
meio do PAT (Posto de Atendi-
mento ao Trabalhador).

Estiveram no encontro, em-
presários e autoridades políti-
cas, como o prefeito Marcos
Neves, a vice-prefeita Gilmara
Gonçalves, os vereadores Fa-
binho Reis e Zezinho Conside-
rado, o secretário de trabalho,
Luiz Gonzaga e o secretário de
transporte e trânsito, Rodrigo
Piquini.

“Estamos trabalhando para
ampliar a geração de emprego
na nossa cidade. As parcerias
são fundamentais nesse proces-
so. Por isso, a importância de
ações como essa para que pos-
samos fazer a ponte entre em-
pregador e pessoas que estão
buscando recolocação no mer-
cado de trabalho”, afirma o pre-

Prefeitura de Carapicuíba realiza
workshop com empresas no
Polo Industrial do Parque Santa Tereza

feito Marcos Neves.
Proprietário da empresa Val-

man, local onde foi realizado o
encontro, Luiz Segura Lopes,
destacou a importância da ini-
ciativa e contato com as autori-
dades políticas da cidade.

“É muito importante estar
próximo da Prefeitura para o
desenvolvimento da cidade.
Temos que estar juntos para
gerar mais empregos e dar qua-
lidade de vida para o trabalha-
dor, para que ele não tenha a
necessidade de sair de Carapi-
cuíba e ir trabalhar em outro
município”, comenta o empre-
sário.

••• ATUAÇÃO DO DEPUTADO

A Lei de Diretrizes Orçamentárias para
o exercício de 2022(LDO) foi sancionada e
publicada no Diário Oficial dia 23/07 pelo
Poder Executivo Estadual. Aprovada no
mês passado na Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo, a LDO acolhe emen-
da do deputado estadual Cezar para desti-
nação de recursos para criação de novas
delegacias de defesa da mulher 24 horas.

Estado sanciona LDO com emenda do
deputado Cezar que destina recursos
para criação de novas delegacias de
defesa da mulher 24 horas

“É extremamen-
te importante ampli-
ar ações e programas
para evitar agressões
às mulheres”, disse
Cezar que destacou
o alto índice de vio-
lência contra a mu-
lher e a importância
da instalação de no-
vas unidades nas ci-
dades para garantir
segurança às mulhe-
res e mais canais
para proteção e de-
núncia.

Segundo pesqui-
sa do Instituto Data-

folha encomendada pelo Fórum Brasileiro
de Segurança Pública, uma entre quatro mu-
lheres acima de 16 anos afirmou ter sido
vítima de agressão ou violência nos últimos
12 meses. Reportagem do G1 informa ain-
da que isso significa que cerca de 17 mi-
lhões de mulheres (24,4%) sofreram vio-
lência física, psicológica ou sexual no últi-
mo ano.
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ATENDEMOS

PELO DELIVERY

Oportunidade! Passo este ponto!

Loja de Materiais
para Construção

Excelente localização
Av. Inocêncio Seráfico, 2391
(Próximo à Igreja São Lucas)

Tratar pelo Whats: 99373-8137



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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O prefeito de Osasco, Ro-
gério Lins, acompanhado pela
primeira-dama Aline Lins, a
vice-prefeita Ana Maria Rossi e
a deputada federal Renata
Abreu, realizou na quinta-feira,
29/7, alterações no seu secreta-
riado. A solenidade foi realizada
na Sala Luiz Roberto Claudino
da Silva (antiga Sala Osasco),
prédio anexo à prefeitura.

O chefe do Executivo ganha
o reforço do empresário Gerson
Pessoa, que assume a Secreta-
ria de Desenvolvimento Econô-
mico e Inovação (Sedei). O ex-
titular da pasta, José Carlos
Vido, ficará à frente da Secreta-
ria de Assistência Social (SAS),
na qual Cláudio Piteri estava
como secretário interino. Na se-
mana passada, Piteri assumiu a
Secretaria de Educação e José
Tostes Borges permanece na
secretaria como secretário ad-
junto.

“Nosso amor por Osasco nos
une, independentemente de
qualquer bandeira, para fazer-
mos o melhor pela nossa cida-
de. Temos longos 3,5 anos pela
frente de muito trabalho. Nossa
missão é transformar, acolher,

Fotos: Marcelo Deck

Prefeito Rogério Lins realiza mudança no secretariado:
Gerson Pessoa será novo titular da Secretaria
de Desenvolvimento Econômico e Inovação

incluir, construir, mas também
fazer Osasco avançar cada vez
mais, principalmente na presta-
ção de um serviço público de
qualidade à nossa população. É
muito bom estar servidor públi-
co e poder transformar a vida
das pessoas. Agradeço ao Vido
e ao Gerson por aceitarem esse
desafio”, ressaltou Lins, duran-
te a cerimônia de posse.

Renata Abreu destacou que
essa rotatividade é importante,
porque o secretário adquire ex-
periência nos diversos setores e
contribui com seu know-how.
“O Vido é um bom exemplo dis-
so. Já passou pela Saúde, foi
chefe de gabinete e esteve à
frente da Secretaria de Desen-
volvimento Econômico e Ino-
vação. Tenho certeza de que
continuará fazendo um ótimo
trabalho na Assistência Social,
e o Gerson, que tem muita ex-
periência na área de Tecnolo-
gia, trabalhou muito comigo e
tem muita capacidade técnica
para desempenhar uma excelen-
te gestão nessa pasta. A boa
política é transformar a vida das
pessoas e o Rogério Lins, com
o apoio da sua equipe, tem fei-
to isso. Estou muito orgulhosa.
Contem comigo em Brasília.
Osasco sempre estará nas nos-
sas prioridades”, disse Renata
Abreu.

“O que nos motiva a seguir
com tanta determinação no seu
governo, prefeito, é a sua força
de vontade e de determinação
de ver Osasco melhor a cada
dia. Não tenho medo de traba-
lho e os desafios estão aí para
serem superados. Rogério tem
um olhar especial para com as
pessoas. E eu também terei esse
mesmo olhar nessa nova mis-
são à frente da Secretaria de

BIOGRAFIA GERSON PESSOA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI-

CO E INOVAÇÃO

Gerson Pessoa, 38 anos, graduou-se na Uniban Osasco em
Análise e Desenvolvimento de Sistemas e hoje cursa pós-gra-
duação em Gestão Pública. Nos anos 2000, ainda estudante,
ingressou na multinacional Alcoa Alumínio, onde chegou a aten-
der a toda a América Latina como analista de sistemas e viu sua
carreira crescer, acumulando cursos e aprendizagens.

Em 2006, foi convidado a integrar o TI do grupo de agênci-
as de propaganda Newcomm, do qual Roberto Justus era sócio
majoritário. O desafio o levou, em 2008, a administrar duas
agências do grupo, como gerente administrativo e de tecnolo-
gia. Com orientação e apoio de Justus, um de seus mestres,
começou, em 2012, a gerenciar empresas fora do Grupo
Newcomm, ciclo que o preparou para abrir sua consultoria,
com a qual gerenciou 12 empresas de diversos setores. Hoje
comanda a consultoria e 2 lojas, em Osasco, de uma franquia
de assistência técnica de mobiles.

BIOGRAFIA JOSÉ CARLOS VIDO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Casado, nascido em Inubia/SP, estudou Administração nas
Faculdades Integradas Campos Salles. Trabalhou como asses-
sor na ALESP (Assembleia Legislativa do Estado de São Pau-
lo); como secretário municipal na extinta Secretaria de Contro-
le do Uso do Solo; como presidente na empresa EPO (Escritó-
rio de Planejamento de Osasco); como presidente da Prosasco
S.A. e da ABEMURB (Associação Brasileira de Entidades de
Desenvolvimento Urbano). Foi secretário de Esportes e de Saú-
de de Osasco. Atuou como chefe de gabinete do prefeito. Em
janeiro de 2021 assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Eco-
nômico e Inovação. No novo desafio, Vido encara agora a Se-
cretaria de Assistência Social.

Assistência Social”, disse José
Carlos Vido.

“Assim como o Vido, sai-
bam que podem contar co-
migo. Conheço o prefeito
há 25 anos, quando inicia-
mos juntos uma grande par-
ceria na Escola de Informá-
tica. Relutei para aceitar essa
missão, mas ele viu o quanto
eu poderia contribuir em seu
governo e estou aqui. Mis-
são dada é missão cumpri-
da .  Vou  con t r ibu i r  com
minha experiência no setor
privado, na área de Tecnolo-
gia, empresarial, e saiba que

é uma alegria poder fazer parte
desse time vitorioso. Dá orgu-
lho poder andar por Osasco e
ver tanta transformação e me-

lhorias feitas pelo seu governo.
Dá orgulho de morar em Osas-
co!”, ressaltou o novo secretá-
rio, Gerson Pessoa.

Entra
Gerson Pessoa – Secreta-

ria de Desenvolvimento Econô-
mico e Inovação

Muda
José Carlos Vido –

Secretaria de Assistên-
cia Social
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Após reforma e ampliação,
UBS Santa Maria Goretti retoma
atendimentos na segunda-feira, 2/8

Fotos: Marcelo Deck
Dando continuidade à mo-

dernização do sistema munici-
pal de saúde, que inclui a revi-
talização das 35 UBSs, a Pre-
feitura de Osasco entregou na
sexta-feira, 30/7, a reforma e
ampliação da Unidade Básica de
Saúde Santa Maria Goretti, lo-
calizada na Avenida Analice
Sakatauskas, 145 – no Jardim
Bela Vista.

A UBS Maria Goretti foi
praticamente reconstruída e,
agora, conta com nova recep-
ção, farmácia, salas de medica-
ção, administração, almoxarifa-
do, coleta de exames, vacina-
ção, curativo, consultórios de
odontologia, ginecologia e clíni-
co geral, e sanitários adaptados.

Os ambientes do equipa-
mento da atenção básica rece-
beram novo mobiliário e comu-
nicação visual padronizada.
Além disso, foram instalados
aparelhos de ar-condicionado
nos consultórios e recepção, o
que garantirá um clima mais
agradável para os munícipes em
dias de calor.

diagnóstico precoce e só vamos
conseguir fazer isso na atenção
básica. Estamos trabalhando
para que as pessoas entendam
que o atendimento preventivo
nas UBSs é fundamental, não
só para administração pública,
mas também pela saúde delas”,
explicou.

A partir de segunda-feira, 2/
8, os atendimentos da Santa
Maria Goretti, que estavam sen-
do feitos, temporariamente, na
UBS da Vila Yara, voltam para
o Bela Vista.

Participaram do evento,
os vereadores Adauto To,
Josias da Juco, Michel Figue-
redo e Paulo Júnior; o páro-
co Monsenhor Claudemir, da
Catedral Santo Antônio; e se-
cretários municipais.

“A unidade ficou muito bo-
nita, mais moderna e agradável
para atender a população. Essa
entrega de hoje é fruto de uma
parceria com a iniciativa priva-
da. Nós estamos trabalhando
para levar esse padrão para to-
das as nossas Unidades Bási-
cas de Saúde”, disse o prefeito
Rogério Lins que, acompanha-
do da primeira-dama e presi-
dente do Fundo Social de Soli-
dariedade, Aline Lins, esteve no
ato de entrega da reforma e
ampliação do equipamento pú-
blico.

Em seu discurso, o secretá-
rio de Saúde, Fernando Macha-
do, discorreu sobre a importân-
cia das UBSs para a rede mu-
nicipal de saúde: “a gente pre-
cisa promover saúde através do
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{CHARGE}

O prefeito de Osasco, Ro-
gério Lins, e a primeira-dama e
presidente do Fundo Social de
Solidariedade, Aline Lins, rece-
beram de representantes da As-
sociação Paulista de Supermer-
cados (APAS) a doação de 500
cartões alimentação da campa-
nha Doação Super Essencial,
encabeçada pelo setor super-
mercadista, e que serão desti-
nados às famílias em situação
de vulnerabilidade social aten-
didas pelo Fundo Social. Os
cartões terão validade de três
meses.

Cada cartão tem um saldo
no valor de R$ 100,00 e está
pronto para uso. Dentro de cada
envelope vem uma senha pes-
soal e intransferível. É só pas-
sar no caixa do estabelecimen-
to de preferência.

A entrega – intermediada
pelo vereador Délbio Teruel,
que também esteve presente re-
presentando o Legislativo –
ocorreu na sala de reuniões do
gabinete do prefeito e contou
com a presença da executiva de
Relacionamento/Regional Osas-

Fotos: Marcelo Deck

Fundo Social de Osasco recebe doação
de 500 cartões alimentação da APAS

co, Samanta Brites, da diretora
do Comitê de Responsabilida-
de Social/Regional Osasco,
Geysa Voppe Silveira, do dire-
tor Regional, Álvaro Torquato
Silveira, e do gerente de Rela-
ções Institucionais da APAS,
Rodrigo Marinheiro.

O cartão, das bandeiras So-
dexo, Alelo e Ticket Alimenta-
ção, parceiras da ação, é aceito
em toda a rede de supermerca-
dos do Brasil para a aquisição
de itens de necessidade básica,
como alimentos, produtos de
higiene pessoal e limpeza.

Desde o início da campa-
nha, em 21 de abril de 2021,
mais de R$ 10 milhões em car-
tões alimentação foram doados
entre os municípios do Estado

de São Paulo, explicou Rodri-
go Marinheiro.

“Essa é uma iniciativa con-
junta entre a APAS e a Associ-
ação Brasileira de Supermerca-
dos (ABRAS) e tem parceria do
governo do Estado de São Pau-
lo. A APAS sempre teve como
foco o combate à fome. Ao lon-
go de 50 anos foram feitas di-
versas ações sociais, que são
pontuais e contínuas. Ano pas-
sado, por conta da pandemia,
resolvemos expandir esse bene-
fício para o maior número de
pessoas possíveis, que são jus-
tamente essas famílias que es-
tão passando por dificuldades
financeiras diante do cenário de
desemprego e fome no país.
Então criamos a Campanha
Doação Super Essencial. Em
Osasco queremos contribuir
com 500 famílias que se encon-
tram em situação de pobreza e
extrema pobreza, atendidas pelo
Fundo Social. Mas ao longo
desses dois meses de campanha
atingimos mais de 10 milhões
de famílias em todo o Estado.
Essa iniciativa visa levar digni-

dade e autonomia de compra
para famílias que podem esco-
lher seus produtos e marcas. No
Brasil, essa mesma iniciativa
está ocorrendo em parceria com
a ABRAS, juntamente com
ONGs, indústrias, operadoras
de cartões, empresas, entre ou-
tros segmentos”, destacou Ma-
rinheiro.

Rogério Lins agradeceu a
doação e falou sobre a queda
nos índices da covid no muni-
cípio, do alto índice de adultos

acima de 18 anos vacinados
com a primeira dose, que está
próximo dos 80%, destacou a
retomada da economia, geração
de empregos e renda e da che-
gada de novas empresas, do re-
torno gradativo das aulas no se-
gundo semestre, entre outros
assuntos.

Após assinar o termo de do-
ação, Aline Lins também agra-
deceu a colaboração da APAS com
a doação dos cartões e parabe-
nizou a entidade pela iniciativa.
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JORNAL SEMANAL

LEIA       MAIS
NO PORTAL: WWW.JACIDADE.COM.BR

Recentemente um vídeo cir-
culou nas redes sociais no qual
um munícipe pedia colaboração
da comunidade para ajudar a
diminuir que os frequentes fur-
tos e roubos que acontecem na
UBS dos Palmares. Preocupa-
do com os casos de furtos, rou-
bos e vandalismos que aconte-
cem em unidades de saúde, o
vereador Josias da Juco (PSD)
reforçou a importância da ins-
talação de câmeras de seguran-
ça e alarmes através da parce-
ria com empresas e comunida-
de, fortalecendo os vínculos
entre a população e a unidade e
não tendo custos adicionais à
administração pública.

Como exemplo de como a
parceria com empresas e comu-
nidade é importante no comba-
te a criminalidade, Josias usa o
caso da UBS Carolina Maria de
Jesus, no Jaguaribe. Recente-
mente a unidade recebeu, atra-
vés de uma doação, regulamen-
tada e publicada na imprensa
oficial, equipamentos de segu-
rança como câmeras e alarme
que já foram instalados e mos-
tram como esses itens ajudam
nas questões de segurança.

Preocupado com roubos, furtos e vandalismo em
unidades de saúde, Josias da Juco reforça necessidade
de parcerias para instalação de câmeras e alarmes

“Acompanhamos a movi-
mentação na unidade através de
um grupo de whatsapp. O mo-
nitoramento por vídeo, nem
sempre evita que o roubo acon-
teça. Mas as câmeras são im-
portantes porque podem inibir

a ação de criminosos, oferecen-
do uma camada a mais de pro-
teção. Além disso, as imagens
auxiliam no trabalho de investi-
gação em casos de roubos, fur-
tos ou atos de vandalismo”, co-
mentou o parlamentar.

Com os bons resultados con-
quistados com a parceria de
empresa e comunidade no Ja-
guaribe, Josias da Juco espera
que a iniciativa seja levada para
todas as trinta e cinco unidades
básicas de saúde. “É preciso
unir todos em torno de um úni-
co propósito. As unidades bási-
cas são essenciais para a saúde
das pessoas e precisamos pre-
servá-las”, disse.

Além desse reforço na se-
gurança, a UBS do Jaguaribe
também conta com o apoio da
comunidade que através do Pro-

grama Vizinhança Solidária no-
tifica as autoridades de seguran-
ça sempre que há movimento
suspeito no local. O Vizinhança
Solidária, uma iniciativa do par-
lamentar, tem grupos atuantes
em todos os bairros de Osasco
e tem se mostrado muito efici-
ente no combate à criminalida-
de e pode ser mais uma ferra-
menta de proteção às UBS.

“O vizinhança solidária tem
ajudado bastante no combate as
essas ações criminosas. A po-
pulação é bem atenta e ninguém
quer que a referência de saúde
do bairro seja danificada por
vandalismo, roubo ou furto”,
afirma Josias que acredita na
força da comunidade para re-
duzir casos de criminalidade.
“Os moradores são as câmeras
naturais, eles conhecem o bair-
ro, estão atentos à rotina e são
capazes de identificar anorma-
lidades e acionar as forças de
segurança quando necessário”.

Para o vereador, além do
Vizinhança Solidária, Osasco
tem como bons exemplos de
monitoramento através de câ-
meras. “Temos o Centro de
Operações Integradas (COI)
que funciona na cidade de for-
ma integrada com forças das
Polícias Civil e Militar e a Guar-
da Municipal. Sabemos o quan-
to esse serviço apresenta resul-
tados positivos e da mesma
forma a vigilância por câme-
ras em próprios como as
UBS terão o mesmo efeito
positivo de reduzir furtos, rou-
bos e vandalismo”. Josias
acrescenta que é importantís-
simo reduzir as ações crimi-
nosas também nas unidades
de saúde para que a população
não seja prejudicada no atendi-
mento do dia a dia.

“É preciso unir todos em torno de um único propósito. As unidades básicas são essenciais para a saúde
das pessoas e precisamos preservá-las”, disse Josias
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“Em reunião no Corpo de
Bombeiros de Barueri o Co-
mandante Rodrigues e sua equi-
pe nos apresentou algumas ne-
cessidades de melhorias nas ins-
talações do prédio que propor-
cionarão melhor qualidade de
trabalho para as corajosas equi-
pes que enfrentam as adversi-
dades que surgem nas emergên-
cias. Vamos atuar na moderni-
zação, instalando placas para
captação de energia solar que
proporcionará economia nos
gastos públicos, reforma e aque-
cimento da piscina, tornando o
treinamento aquático às equipes
de salvamento possível mesmo
em tempos de chuva ou baixas
temperaturas.

O secretário de obras Beto
Piteri e o secretário de governo
Milton Monti, irão elaborar
um plano de trabalho, que
será executado com recursos
do Governo Federal através de
emendas parlamentares de mi-
nha autoria.

Obrigada vereador Allan
Miranda, estamos sempre jun-
tos trabalhando para melhorar
os espaços públicos da nossa
cidade”, concluiu a Deputada
Bruna Furlan.

Emenda parlamentar da Deputada Bruna Furlan
irá reformar prédio do 18º Grupamento
do Corpo de Bombeiros Militar em Barueri

Deputada Bruna Furlan durante entrega de agasalhos e cobertores

{AÇÃO SOLIDÁRIA}
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{QUEM SERÁ}{EDUARDO COSTA}

O sertanejo negou qualquer possibilidade de ter sido adotado

Mãe biológica de Eduardo Costa diz que
engravidou do próprio padrasto,
sertanejo quebra silêncio e nega DNA

Fonte: www.otvfoco.com.br

Eduardo Costa foi surpreen-
dido com uma senhora indo ao
A Tarde é Sua de Sonia Abrão
dizendo que é sua mãe biológi-
ca e ele foi adotado. Como re-
sultado, o sertanejo quebrou si-
lêncio em conversa com Feli-
peh Campos e negou qualquer

possibilidade de teste de DNA.
Para quem não sabe, Maria

de Lurdes Soares disse que en-
gravidou do padrasto e por conta
do escândalo, teve seu bebê ar-
rancado assim que ele nasceu.
A senhora afirmou que acredita
que Eduardo Costa seria seu fi-

lho perdido e suplicou para fa-
zer um exame de DNA.

No entanto, em áudio envi-
ado ao colunista, Eduardo Cos-
ta negou qualquer possibilidade
de ser filho dessa senhora e pon-
tuou que ela pode ter proble-
mas mentais.

"Ela não deixa",
diz Neymar sobre revelar

nome de namorada

Jogador da seleção brasileira garante que tem um novo amor
Neymar publicou foto misteriosa no Instagram

Neymar surpreendeu seus
seguidores ao revelar que tem
um novo amor para chamar de
seu. É isso mesmo, minha gen-
te ! O atacante da seleção bra-
sileira e do Paris Saint-Germa-
in publicou uma foto em seu sto-
ries do Instagram na sexta-feira
(30) fazendo um coração com
as mãos e garantindo que gos-
taria de revelar o nome da ama-
da marcando o perfil da supos-

ta amada. "Queria marcar a 'ar-
roba', mas ela não deixa", es-
creveu.

Não demorou muito para
que os internautas começassem
a especular quem seria a eleita
nas redes sociais. Claro que os
fãs assumidos 'Neymarzetes'
especularam que a 'namorada'
seria Bruna Marquezine, com
quem o jogador teve idas e vin-
das entre 2012 e 2018.

Fonte: gente.ig.com.br

Por Larissa Albuquerque
(com Rodrigo Ribeiro)

Na última quinta-feira (29)
a cidade de São Paulo registrou
a menor temperatura média
desde 2016: 4,7 °C, de acordo
com o Centro de Gerenciamen-
to de Emergências Climáticas
(CGE). Esse tempo é resultado
de uma frente fria que atingiu
as regiões Sul e Sudeste do país.
Além de deixar os brasileiros
batendo o queixo, todo esse frio
pode afetar o consumo de com-
bustível do carro. Mas por que
isso acontece?

Segundo Marcelo Augusto
Leal Alves, professor do Depar-

Temperaturas muito
baixas alteram com-

portamento do motor
e do próprio veículo

O carro consome mais gasolina no frio?
tamento de Engenharia Mecâ-
nica da Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo
(Poli-USP), com as temperatu-
ras baixas (abaixo de 10 °C) a
pressão de ar dentro dos pneus
diminui. "Essa redução faz com
que o veículo tenha um aumen-
to da resistência ao rolamento
– o carro tem que mandar mais
energia para fazer os pneus ro-
larem –, e isso aumenta o con-
sumo.”

Outro fator, de acordo com
o especialista, tem relação com
a aerodinâmica do veículo.
"Quando está muito frio, a den-
sidade do ar aumenta; isso au-
menta a resistência do ar e, con-
sequentemente, da aerodinâmi-
ca do veículo. O fenômeno é
mais sentido em estradas, quan-
do a velocidade do automóvel
é maior".

Além disso, no inverno ex-
tremo pode haver aumento da
viscosidade do óleo. Alves ex-
plica que com os lubrificantes
mais densos, o veículo gasta um
pouco mais de combustível para
mover o óleo dentro da caixa
de câmbio ou do motor.

O especialista aponta que o
inverno rigoroso também afeta
os carros elétricos. "Nesses ve-
ículos há um aumento do con-
sumo da bateria. Além de ter
um consumo maior por conta
de ligar aquecedor (um proble-
ma que não ocorre nos mode-
los a combustão), as baterias
perdem carga em temperaturas
baixas".

Como evitar o consumo ex-
cessivo de combustível no frio?

Para diminuir esse proble-
ma, o motorista deve deixar o

carro longe do frio em uma ga-
ragem coberta para que a cabi-
ne não precise de muito aque-
cimento. Também é interessan-
te manter os pneus sempre ca-
librados e não aquecer o motor

antes de sair. Essa prática é algo
totalmente desnecessário (já
existem sistemas nos veículos
que regulam a temperatura para
que o motor funcione) e aumenta
o consumo de combustível.

Fonte: autoesporte.globo.com/




