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Barueri é 1ª na região e
2ª no Estado na criação
de novas vagas
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relação ao coronavírus

Prefeito de Jandira
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Dia dos Pais em agosto?
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• Mas quando foi que o Brasil
inventou o Dia dos Pais?

• Por que comemorar no
segundo domingo de agosto?

• Como é em outros lugares do
mundo?

• Quem veio primeiro, o Dia
dos Pais ou o Dia das Mães?
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DIA DOS PAIS!

Feliz dia dos pais!
Nossa homenagem
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Ketleyn Quadros e Bruninho com a bandeira
brasileira na abertura dos Jogos de Tóquio 2020.

Por que o Brasil comemora o
Dia dos Pais em agosto?

Chega agosto e não tem
como esquecer. Os anúncios
pipocam em jornais, revistas,
internet, televisão e pontos de
ônibus. O segundo domingo vai
fechar e aí é hora de dar um
presente ao pai - e reservar o
dia para aquele almoço em fa-
mília.

Mas quando foi que o Bra-
sil inventou o Dia dos Pais? Por
que comemorar no segundo
domingo de agosto? Como é em
outros lugares do mundo?
Quem veio primeiro, o Dia dos
Pais ou o Dia das Mães?

Para entender essa história,
é melhor começar por esta últi-
ma pergunta: o Dia dos Pais, no
mundo contemporâneo, veio
depois do Dia das Mães – uma
comemoração se inspirou na
outra, de certa forma. "A ori-
gem da comemoração é ameri-
cana", crava o psicólogo social
Sérgio Silva Dantas, professor
de marketing da Universidade
Presbiteriana Mackenzie.

No início do século 20, pas-
sou a se comemorar por lá o
Dia das Mães, invenção da nor-
te-americana Anna Maria Jarvis
(1864-1948), enlutada pela
morte da sua mãe. Então hou-
ve um desastre: em 6 de dezem-
bro de 1907, uma mina de car-
vão explodiu em Monongah,
Virginia Ocidental, nos Estados
Unidos. Destes, 250 eram pais.

Foi uma imensa comoção na
região. Em 5 de julho de 1908,
na cidade vizinha de Fairmont,
ocorreu a primeira celebração
em honra aos pais, por iniciati-
va das famílias que haviam per-
dido os seus. A homenagem foi
realizada na Igreja Metodista da
cidade.

De acordo com informações
da congregação, os esforços fo-
ram de uma senhora chamada
Grace Golden Clayton. "Ela fi-
cou perturbada ao pensar em
todas aquelas crianças crescen-
do sem a figura paterna, e que-
ria fazer algo para honrar a im-
portância da paternidade", infor-
ma texto preparado pela igreja
para divulgar a história. "Ela
pediu ao pastor que reservasse
um dia especial para comemo-
rar os pais - e escolheu o do-
mingo mais próximo do aniver-
sário de seu falecido pai, tam-
bém pregador metodista."

Mas o evento não repercu-
tiu fora dali.

Dois anos mais tarde, entre-
tanto, um outro evento nascido
na esfera religiosa se tornaria
conhecido em todo o país. Fi-
lha de um fazendeiro veterano
da guerra civil americana, So-
nora Smart Dodd (1882-1978)
ouvia um sermão de Dia das
Mães na igreja e pensava em
seu pai, William Jackson Smart
(1842-1919). Sua mãe, Ellen
Victoria Cheek Smart (1851-

1898) havia morrido cedo e ele
se viu criando os seis filhos so-
zinho. "Por que havia um dia
em homenagem às mães mas
nada para os pais?", ela se per-
guntava.

"A mãe de Sonora havia
morrido durante o parto do sex-
to filho e ele [William] criou os
filhos sozinho. Isso motivou
Sonora a homenagear o pai. A
data escolhida foi o dia do ani-
versário dele, 19 de junho", ex-
plica professor Dantas. A pri-
meira festa dedicada aos pais
ocorreu na sede da Associação
Cristã de Moços de Spokane,
no Estado de Washington.

Nos anos seguintes, ideias
semelhantes foram se espalhan-
do. Em 1911, a socióloga e ati-
vista Jane Addams (1860-1935)
propôs uma comemoração do
tipo em Chicago - contudo, não
conseguiu implementar. Na ci-
dade de Vancouver, também no
Estado de Washington, houve
uma celebração organizada por
um pastor metodista em 1912.
E, a partir de 1915, a organiza-
ção Lions Clubs International
passou a realizar festividades do
gênero também.

Foi longo o percurso para
que a data fosse reconhecida
como oficial. Em 1913, um pro-
jeto de lei tramitou no Congres-
so americano. O presidente
Thomas Woodrow Wilson
(1856-1924) gostava da ideia,
participou pessoalmente de uma
celebração em Spokane, e que-
ria inserir o Dia dos Pais no ca-
lendário norte-americano. Par-
lamentares resistiram. Temiam
que a comemoração fosse apro-
priada pelo comércio.

Em 1924, o presidente John
Calvin Coolidge (1872-1933) re-
comendou que a data fosse fes-

tejada em todo o país. "Ele
apoiou a ideia nacionalmente",
comenta Dantas.

Diversos projetos foram
apresentados ao Congresso para
oficializar o Dia dos Pais - sem-
pre barrados. Em 1957, a sena-
dora Margaret Madeline Chase
Smith (1897-1995) acusou os
parlamentares norte-americanos
de "ignorarem os pais". Ela de-
monstrava incômodo com o fato
de só as mães terem uma data
oficial.

A novela chegaria ao fim em
1966, quando o presidente Lyn-
don Baines Johnson (1908-
1973) designou o terceiro do-
mingo de junho para a come-
moração do Dia dos Pais. Na
gestão de Richard Nixon (1913-
1994), em 1972, foi assinada a
lei que tornou a data um feria-
do nacional permanente.

No Brasil

Se no Brasil o Dia das Mães
já existia, oficialmente, desde
1932, foi só nos anos 1950 que
a ideia de reservar uma data aos
pais ganhou força. E a motiva-
ção, desde o princípio, foi co-
mercial. "Aqui a data já nasceu
com fins comerciais, uma vez
que foi uma ideia do publicitá-
rio Sylvio Behring, que era di-
retor do jornal e da rádio Globo
e queria atrair anunciantes",
conta o professor Sérgio Dan-
tas. Behring comandou a pri-
meira equipe do Departamento
de Arte e Propaganda da em-
presa.

A primeira comemoração foi
no dia 16 de agosto. Durante
muito tempo, a data foi utiliza-
da no catolicismo para celebrar
o dia de São Joaquim - segun-
do a Bíblia, pai de Maria, por-
tanto, avô de Jesus Cristo. Atu-

almente, São Joaquim é lembra-
do, ao lado de sua mulher, San-
ta Ana, em 26 de julho - Dia
dos Avós.

"[A escolha foi porque] São
Joaquim é considerado pela
Igreja Católica como o patriar-
ca da família", explica Dantas.
"Mais tarde a data foi transferi-
da para o segundo domingo de
agosto." De acordo com o Di-
cionário Histórico Biográfico da
Propaganda no Brasil, a ideia
rendeu a Behring o reconheci-
mento como Publicitário do
Ano, pelos seus pares.

Conforme conta o econo-
mista Marcel Solimeo, da As-
sociação Comercial de São Pau-
lo, a data se firmou mesmo no
calendário do comércio apenas
duas décadas mais tarde. "So-
mente se firmou comercialmen-
te a partir dos anos 1970, quan-
do o Dia das Mães já estava
consolidado", afirma ele.

Mas na hora das compras,
as mães estão bem na frente.
"O Dia dos Pais disputa com o
Dia das Crianças o quarto lugar
no calendário comercial", pon-
tua Solimeo. "Apesar do sim-
bolismo que apresenta, não se

compara com outras datas pro-
mocionais, como o Natal e o
Dia das Mães, porque nessas
datas não só o apelo afetivo ou
religioso é maior, mas também
porque abrangem uma gama
muito mais variada de produtos
que habitualmente são dados
como presente."

A Associação Comercial de
São Paulo espera que o balan-
ço das vendas nesta época seja
10 % melhor do que no ano pas-
sado. A instituição afirma que o
Dia dos Pais coincide com as
liquidações para desovar a moda
outono-inverno - e se preparar
para a próxima temporada.

"O comércio sempre procu-
ra datas que contem com algum
apelo emocional para promover
comercialmente", contextualiza
o economista. "Gradativamen-
te outras datas foram sendo in-
corporadas ao calendário das
promoções, como Dia das Cri-
anças, Dia do Professor e, mais
recentemente, dos Avós. Atu-
almente a promoção que mais
vem se expandindo é a Bla-
ck Friday: embora não tenha
apelo emocional, ela conta com
um esforço de marketing muito
forte."

Prédio atual da igreja Metodista de Fairmont, onde ocorreu a primei-
ra celebração do Dia dos Pais. O prédio antigo foi derrubado em 1922

{SAIBA COMO SURGIU O DIA DOS PAIS}
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Os números consolidados
sobre emprego no primeiro se-
mestre deste ano mostram que
Barueri se mantém entre as ci-
dades líderes na geração de va-
gas de trabalho. Entre os muni-
cípios do Estado de São Paulo,
Barueri é a segunda cidade que
mais gerou empregos, atrás so-
mente da capital paulista. No
ranking nacional é a 9ª coloca-
da, além de 1ª na região Oeste
da Grande São Paulo. No acu-
mulado de janeiro a junho de
2021 foram 12.688 novos pos-
tos de trabalho.

Esses dados fazem parte do
Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados (Caged), do
recém-recriado Ministério do
Trabalho e Previdência, que fo-
ram divulgados na última quin-
ta-feira, dia 29. A capital São
Paulo, líder na geração de va-
gas no estado e no Brasil, foi
responsável por 204.677 novas
colocações no semestre.

Comparativamente, no mu-
nicípio de Barueri foram cria-
das mais vagas de trabalho que
grandes cidades como Campi-
nas, no interior de São Paulo, e
até de capitais de alguns esta-
dos como Manaus (AM), Cui-
bá (MT) e Recife (PE).

“O fato de Barueri estar
muito bem-posicionada no
ranking de geração de vagas de
trabalho entre os municípios
evidencia mais uma vez os re-

Mais emprego e renda:
Barueri é 1ª na região e 2ª no
Estado na criação de novas vagas
sultados das nossas ações no
ambiente econômico da cida-
de”, afirma o secretário de In-
dústria, Comércio e Trabalho de
Barueri, Joaldo Macedo Rodri-
gues - o Magoo.

Para ele, o trabalho conjun-
to da Prefeitura de Barueri com
o setor privado, considerando
os incentivos aos novos empre-
endimentos, além dos investi-
mentos na formação e requali-
ficação de mão de obra qualifi-
cada, certamente ajudam no
desenvolvimento econômico e
na geração de novas vagas de
trabalho.

Magoo destaca ainda o tra-
balho desenvolvido pela Casa
do Trabalhador, vinculada à
SICT, na captação de vagas de
empregos oferecidas pelas em-
presas privadas. Além dessas
empresas, a Casa estabelece
parcerias com instituições, as-
sociações e sindicatos.

“Neste momento de crise
econômica no país procuramos
sempre manter o bom relacio-
namento com as empresas,
transmitindo confiança e mos-
trando aos empresários e traba-
lhadores que eles têm no poder
público um importante aliado”,
destacou Magoo.

 Destaque para Tecnologia
Só em junho de 2021, hou-

ve um saldo positivo de 2.338
postos de trabalho em Barueri.

Outros dados chamam a
atenção no setor de indústria e
comércio da cidade. De janeiro
até o dia 21 de julho, foram
abertas 8.332 empresas. As ati-
vidades na área de Tecnologia
são as que ganham destaque.
Atividades como Análise e De-

senvolvimento de Sistemas,
Consultoria e Assessoria em In-
formática, Instalação de Redes,
Programação, entre outros, acu-
mularam no semestre 4.114 no-
vas empresas.

Ao todo, Barueri possui

37.418 estabelecimentos empre-
sariais cadastrados na Prefeitu-
ra, sendo 4.525 deles só nos
setores de comércio e de Indús-
tria e outros 5.743 como fun-
ção principal a de prestação de
serviço com comércio e/ou in-
dústria.

De quarta a domingo, quan-
do as temperaturas despenca-
ram, a secretaria de Assistência
e Desenvolvimento Social
(Sads) e o Fundo Social de So-
lidariedade novamente acolhe-
ram pessoas em situação de rua
na sede da Sads.

Nesse período, uma média
de 27 pessoas foram recebidas
na sede da Secretaria como se
estivessem em suas casas. Elas
tiveram alimentação, acolhida,
tomaram banho, dormiram e
tomaram café da manhã.

Quem recusou essa oferta
foi atendido na rua com cober-
tores e roupas quentinhas, pro-
duzidas pelo Núcleo de Moda.

Para a secretária da Sads,
Adriana Bueno Molina, há uma
grande preocupação deste go-
verno com as pessoas em situ-
ação de rua e o amplo trabalho
que vem sendo realizado em
várias frentes já apresenta re-
sultados positivos: “apesar do

Baixas temperaturas aumentam solidariedade
frio extremo, aqui em Barueri
acolhemos todos da melhor for-
ma e, sempre que for necessá-
rio, estamos prontos para con-
tinuar com essa ação, como já
fizemos em outras ocasiões”.

CÁRITAS E CASA
DE PASSAGEM

A Cidade mantém dois lo-
cais para a população em situa-
ção de rua, ambos com gestão
da Sads. A Associação Cáritas
é um  Serviço de Acolhimento
Institucional que funciona sete
dias por semana, 24 horas por
dia.

Há vagas para 130 pessoas
por dia, sendo 80 no abrigamen-
to (“moram” lá) e 50 no siste-
ma de pernoite (apenas vão ali-
mentar-se e dormir). Nesse pe-
ríodo de frio intenso, a Cáritas
recebeu cerca de 130 pessoas,
uma média de 20 a mais do que
está acostumada a receber. Já
na Casa de Passagem, a média
foi de 29 pessoas por noite.
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Após ampla reforma,
Emeief Enéias Raimundo ganhará
novo auditório e acessibilidade

Considerada a menina dos olhos do Jardim dos Altos, a escola ficará
ainda mais charmosa e bem-estruturada

A comunidade do bairro Jar-
dim dos Altos está otimista com
o início da ampla reforma que
está sendo realizada pela Secre-
taria de Obras de Barueri na
Emeief Professor Enéias Rai-
mundo, considerada um dos
postais do bairro.

A escola, que abriga cerca
de 850 estudantes, é um dos
grandes orgulhos dos morado-
res do bairro. A unidade de en-
sino foi inaugurada pelo prefei-
to Rubens Furlan em  2012.

Composta por três pavimen-
tos, com 8.160 m² de área cons-
truída, a unidade de ensino está
localizada na estrada Doutor
Cícero Borges de Morais,
2.371.

Apesar de ser considerado
um prédio moderno e arrojado,
uma série de reparos já eram
necessários. “Tenho acompa-
nhado o progresso que nossa
escola está passando. Com a
reforma, estamos vendo uma
grande transformação para o
conforto e bem-estar dos nos-
sos filhos. Estou muito feliz
com tantos avanços”, disse Ana
Cleide Vieira, mãe de um aluno
da escola.

O diretor da unidade, Fer-
nando Abreu, disse que os tra-
balhos estão em ritmo acelera-
do. “Nossa escola está passan-
do por uma grande reforma. Um
estímulo aos nossos alunos e
funcionários que vêm se empe-
nhando no compromisso de
uma educação de qualidade.
Acreditamos que com um
ambiente renovado vamos tra-
balhar com mais entusiasmo e
desenvolver grande projetos”,
afirma.

Integram os benefícios que
já estão em pleno andamento a

implementação de novo telha-
do; renovação da rede de hi-
dráulica e elétrica; pintura de
todo o prédio; recuperação es-
trutural; assentamento de novos
pisos cerâmicos; construção de
nova guarita de segurança;
novos pontos de acessibilida-
de; instalação de piso tátil;
novos laboratórios de ciências
e informática; construção de an-
fiteatro infantil; troca de portas
e fechaduras;  tratamento e mo-
dernização das fachadas; e novo
layout.

De acordo com o secretário
de Educação, Celso Furlan, na-
quele bairro a comunidade es-
colar é muito populosa e mere-
cedora da melhor estrutura que
se possa oferecer. “Após esta
grande reforma, com certeza os
pais, alunos e professores fica-
rão surpresos com tantos bene-
fícios”, disse.

Nome da Escola
A Emeief Professor Enéias

Raimundo da Silva é uma ho-
menagem ao educador, gradua-
do em Ciências e Letras na Fa-
culdade de Filosofia de Adaman-
tina, em 1982. Ele começou a
lecionar em escola do Estado de
São Paulo. Em abril de 1988
iniciou seu trabalho na Prefei-
tura de Barueri como professor
na Escola Municipal de Ensino
Fundamental Amador Aguiar e,
no ano de 2002, como profes-
sor PEB II de Ciências.

Após o desmembramento da
referida escola, passou a lecio-
nar na Escola Municipal de En-
sino Fundamental Rita de Je-
sus, onde ficou até 2011,
quando se afastou por trata-
mento médico e não mais re-
tornou. Casado com Nilza dos
Santos, teve dois filhos: Willian
Fernando da Silva e Priscilla
Fernanda da Silva.
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Com protocolos sanitários,
feiras noturnas voltam
a funcionar esta semana

As famosas feiras livres no-
turnas retomam a partir desta
terça-feira, dia 3, em Barueri,
seguindo todos os protocolos
sanitários, com o uso constante
de máscara, a disponibilização
de álcool em gel nas barracas e
o cumprimento ao distancia-
mento físico. As feiras noturnas
estavam suspensas desde o dia
3 de março para atender às me-
didas de contenção do novo co-
ronavírus.

A feira noturna que aconte-
ce às terças-feiras em frente ao
Ginásio José Corrêa, que fica
no centro, volta a funcionar das
17 às 22h. Já a feira que acon-
tecia no Jardim Silveira sempre
às sextas-feiras, agora volta a
receber a população no antigo
endereço, na rua do Exército
Brasileiro, no Jardim Audir, no
mesmo horário (das 17 às 22h).

Vale ressaltar que a decisão
da retomada das feiras teve
como elemento o controle do
vírus comprovado pela estabili-
zação do número de óbitos e
internações, e também com o
aumento de pessoas vacinadas.

Com protocolos sanitários,
feiras noturnas voltam
a funcionar esta semana

A feira noturna que
acontece às terças-
feiras em frente ao
Ginásio José Corrêa

O Departamento Técnico de
Controle de Zoonoses (DTCZ)
realiza a partir desta segunda-
feira, dia 9, a vacinação de cães
e gatos contra a raiva mediante
agendamento. Desta vez, o
atendimento será somente na
sede da DTCZ, que fica na Rua
Anhanguera, 200 – Vila São
Francisco. Quem ainda não co-
locou a vacina do seu pet em
dia pode aproveitar.

A fim de evitar aglomera-
ções, é necessário agendar a
vacina pelo telefone 4198-5679.
Há 20 vagas às segundas-feiras
pela manhã e 20 às terças-fei-
ras à tarde. O munícipe deve
checar qual o dia e o horário
disponíveis. É necessário impri-
mir e preencher o Termo De
Autorização Para Vacinação
Contra Raiva De Cães E Ga-
tos, disponível AQUI, para en-
tregar no momento da imuniza-
ção.

Em caso de chuvas, a vaci-
nação será suspensa e reagen-
dada.

As vacinas são enviadas ao
município pelo governo do Es-

Vacinação contra raiva terá posto fixo em Barueri
com agendamento por telefone

tado de forma fracionada, sen-
do assim, serão priorizados os
animais que tiveram contato
com morcegos (através do tra-
balho de bloqueio) e aos muní-
cipes que realizarem o agenda-
mento por telefone.

O DTCZ explica que após a
vacinação dos animais agenda-
dos, as possíveis doses restan-
tes em frascos abertos serão

Recomendações gerais:

- Cães e gatos SAUDÁVEIS a partir de três meses de idade;
- Animais doentes, em tratamento ou convalescentes de cirur-

gias deverão aguardar o fim das prescrições;
- Ofereça água e alimentação normalmente antes e após a vaci-

nação;
- O banho pode ser dado normalmente;
- Cães ferozes ou mordedores e também das raças pitbull, ro-

tweiller ou mastim napolitano deverão estar com focinheira ade-
quada (conforme Lei Estadual 11.531, de 11 de novembro de
2003);

- Os cães deverão ser conduzidos por pessoas maiores de ida-
de e com capacidade para conter o animal;

-Gatos devem ser transportados em caixas apropriadas e em
segurança para evitar acidentes e fuga do animal;

- A vacinação é anual. Mantenha-a em dia.

Recomendações aos acompanhantes:
- Comparecer com os documentos do responsável;
- Levar carteirinha de vacinação animal (caso possua);
- Obrigatório o uso de máscara;
- Manter distanciamento social;
- Levar caneta.

Recomendações em casos de mordeduras e/ou arranhaduras
de cães e gatos:

- Informar os dados do proprietário do animal (principalmente
endereço e telefone) à equipe de vacinação;

- Em caso de animal conhecido, observar por 10 dias após a
ocorrência;

- Caso o animal não tenha dono, desapareça, adoeça ou morra
no período de 10 dias após o acidente, informe o DTCZ através do
fone 4198-5679.

aplicadas em animais em situa-
ção de rua com tutores respon-
sáveis (com cadastro prévio no
Departamento, a ser realizado
também via telefone) e ONGs
(Organizações Não Governa-
mentais). A medida visa evitar
o desperdício.

Será fornecido comprovan-
te de vacinação para o animal
imunizado.
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Proliferação de pombos:
é preciso se conscientizar

A superpopulação de pom-
bos nos centros urbanos acar-
reta diversos transtornos aos ci-
dadãos e ao poder público. As
fezes dessas aves, além da su-
jeira, são responsáveis pela
transmissão de várias doenças,
principalmente a criptococose,
mais conhecida como “doença
do pombo”.

Essa doença pode se mani-
festar como pneumonia ou me-
ningite em razão da inalação do
fungo Cryptococus neofor-
mans. Ela provoca alterações
visuais, auditivas e de equilíbrio,
além de dores de cabeça que
não melhoram com a ingestão
de analgésicos. Em casos extre-
mos pode levar a óbito.

Em seu hábitat natural, os
pombos são benéficos, pois con-
tribuem para o equilíbrio ecoló-
gico se alimentando de insetos
e ajudando na dispersão de se-
mentes. Nas cidades, entretan-
to, danificam patrimônios públi-
cos e privados, tais como imó-
veis e veículos.

Os pombos encontram tudo
o querem e necessitam nas ci-
dades: as fendas em forros e
telhados servem para que se
abriguem e os alimentos são
encontrados com muita facilida-
de nas ruas, nas proximidades
das lixeiras e mesmo em quin-
tais próprios e em terrenos bal-
dios.

O hábito voluntário ou im-
pensado de se livrar do lixo em
qualquer lugar atrai o rato tam-
bém. Rações para pássaros,

cães e gatos descobertas atra-
em esses pássaros, que se pro-
criam com incrível velocidade
e dificultam o combate por par-
te das autoridades sanitárias.

Nos logradouros públicos é
comum ver pessoas jogando pi-
poca e outros alimentos para
esses animais e incentivando
seus filhos menores a espantá-
los para provocar revoadas. Es-
sas práticas são muito prejudi-
ciais para a saúde e também
para a limpeza pública.

O Departamento Técnico de
Controle de Zoonoses de Baru-
eri (DTCZ) recebeu no ano pas-
sado um total de 67 queixas de
moradores sobre a presença de
pombos. O principal motivo foi
o acúmulo de fezes.

É de responsabilidade do
morador do imóvel mantê-lo li-
vre de animais nocivos à saú-
de. Ao lavar os dejetos em seu
carro ou garagem, utilize equi-
pamentos de segurança (botas,
óculos, máscara e luvas).

O que fazer?
Matar ou maltratar qualquer tipo de animal é crime. De-

vemos, portanto, diminuir as possibilidades de abrigo e ali-
mentação. É necessário fechar os rombos de telhados e de
forros e também mandar instalar armações pontiagudas em
muros para impedir que eles pousem.

Armazenar alimentos e o lixo adequadamente são medi-
das muito simples e eficientes. A prática de alimentar pom-
bos não é um ato de humanidade e incentivar crianças a
persegui-los para tirar fotos é mais do que desaconselhável.

Se detectar colônias de pombos em imóveis ou em locais
públicos, ou souber de pessoas que facilitem a sua procria-
ção, chame o DTCZ para uma avaliação por meio do telefone
4198-5679.

A Secretaria de Cultura e
Turismo de Barueri está com
inscrições abertas para a ofici-
na de quadrinhos “Linhas Pa-
ralelas entre Quadrinhos e Lite-
ratura”. Serão oferecidas 50
vagas para pessoas com idade
a partir de 14 anos. A oficina
acontecerá on-line nos dias 9,
11 e 13 de agosto, das 19h às
21h, e as inscrições podem ser
feitas aqui.

A oficina é uma parceria en-
tre a Secretaria de Cultura e Tu-
rismo e o MIS (Museu da Ima-
gem e do Som). Será ministra-
da ao vivo pelo quadrinista Da-
vid Ribeiro. O link de acesso às
aulas será enviado automatica-
mente ao aluno no e-mail ca-
dastrado na ficha de inscrição,
assim como certificado.

As Histórias em Quadrinhos
estão cada vez mais presentes
no cotidiano das pessoas. Tra-
ta-se de uma linguagem univer-
sal que, através da escrita e de
imagens, consegue trazer signi-
ficados diversos para os leito-

Cultura abre inscrições para oficina de quadrinhos e literatura
res. A Literatura, por sua vez, é
um elemento muito presente em
outras mídias como Cinema,
Teatro e nos próprios quadri-
nhos.

Esta oficina propõe, através
de uma atividade teórico-práti-
ca, revisitar a origem das histó-
rias em quadrinhos, debater um
pouco sobre seu conteúdo e sua
relação com a literatura. Vai ex-
plicar o passo a passo da cria-
ção de uma página de quadri-
nhos e, por fim, realizar um
exercício prático de construção
e adaptação de um pequeno tex-
to em tira de quadrinhos.

O objetivo é desenvolver
técnicas e olhares para a reali-
zação de uma história em qua-
drinhos, de forma que cada par-
ticipante entenda as ferramen-
tas necessárias para se criar uma
narrativa visual, dividida em
quadros, com balões, onomato-
peias e desenvolvimento de per-
sonagens, trabalhando uma his-
tória pontual de começo, meio
e fim.

Cronograma
• Primeira Aula - O que é uma história em Quadrinhos?
De onde vem essa mania de contarmos histórias?
Linguagens e narrativas dos quadrinhos
Elementos das Histórias em Quadrinhos (Balão/ Calha/ Requadro)

• Segunda Aula - O Entendimento de uma história: O que ela nos diz?
Criando uma storyline
Como traduzir do texto para os quadrinhos
Pensando em imagens
Elaborando um roteiro
Como fazer o roteiro de uma página do seu quadrinho

• Terceira Aula - Desenhando e produzindo minha tira
Como organizar minha página
Análise dos trabalhos produzidos

David Ribeiro
É quadrinista, professor e cine-

asta, formado em Cinema pela
FAAP (Fundação Armando Álvares
Penteado) e pós-graduado em Edu-
cação. Já roteirizou e dirigiu vários
curtas, foi diretor, apresentador e ro-
teirista do programa de cinema ‘Ci-
neclaquete’, pela TV União. Publi-
cou entre 2014 e 2016 as tiras em
quadrinhos “O Cinemundo de Fli-
cks”, realizou em 2020 uma serie de
ilustrações em homenagem aos 50
anos do personagem Chapolin Co-
lorado. Desenvolve no momento a
graphic novel autoral “Cósmica”.
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Prefeitura de Santana de Parnaíba
amplia polos culturais e está com
inscrições abertas para oficinas

As aulas dos centros de cul-
tura já voltaram presencialmen-
te seguindo todos os protocolos
de segurança contra a Covid-19
e agora com novos polos, já que
além das unidades da Fazendi-
nha, Centro e Parque Santa-
na, as aulas serão realizadas
a partir de hoje, (02/08) nos
bairros Refúgio dos Bandei-
rantes, Sítio do Rosário, Jagua-
ri, Cidade São Pedro, Cento e
Vinte e Colinas.

Os Colégios Maria Fernan-
des, Reinaldo, Holmes Villar, os
Parques Jaguari, São Pedro e
Cento e Vinte, além do Com-
plexo Aquático do Colinas e do
CCAM do bairro, fazem parte
dos novos polos e a secretaria
já estuda a ampliação para bair-
ros como Cristal Park, Itapuã,
Chácara das Garças e Cururu-
quara.

Com as novas unidades, as
inscrições estão abertas para
aulas como capoeira, zumba,
violão, balé, entre outros. Para
se inscrever e saber quais aulas
estão disponíveis no seu bairro
entre em contato com a Secre-
taria de Cultura no telefone:
4622-8700.

Fotos: Marcio Koch

As aulas de violão é
uma das que estão

com inscrições
abertas em alguns

dos polos da cidade



•Página 10 ANO 13 | Nº 147|SÁBADO, 07 DE AGOSTO DE 2021CIDADES

Para promover a qualidade
de vida aos moradores de San-
tana de Parnaíba, a Prefeitura,
por meio da Secretaria de As-
sistência Social, realizou, na úl-
tima semana, a entrega gratuita
de 190 óculos para os morado-
res atendidos pelo NAS e CRAS
da cidade.

No evento, que aconteceu na
Arena de Eventos e seguiu to-
dos os protocolos de prevenção
necessários para evitar a pro-
pagação do coronavírus, foram
atendidos os munícipes dos bair-
ros Cidade São Pedro, Jd. Isau-
ra e Colinas.

Mais de 190 moradores de Santana de
Parnaíba recebem óculos gratuitamente

Essa ação visa atender as famílias em si-
tuação de vulnerabilidade social do municí-
pio que, por vezes, não têm condições de
adquirir seus óculos de grau.

Fotos: Fabiano Martins

{ASSISTÊNCIA SOCIAL!}

O morador deve
solicitar os

óculos na
unidade de

assistência em
que é atendido

 Na última semana, na Are-
na de Eventos, a Secretaria de
Educação de Santana de Par-
naíba, junto com a empresa
Brain Academy - Academia de
Educadores, realizou a abertu-
ra da formação continuada em
Educação Socioemocional e
Função Executiva.

A formação é voltada para
todos os professores e coorde-
nadores da rede municipal de
ensino e é dividida em dois mó-
dulos com duração de 30 horas
cada.

Todo processo do curso foi
pensado no período pós pandê-
mico, com o intuito de ajudar
na saúde mental dos participan-
tes, que receberão certificado de
participação no final do treina-
mento.

Educação
Socioemocional e
Função Executiva

foi o tema do
treinamento

Fotos: Marcio Koch

Educadores de Santana de Parnaíba
participam de treinamento
de inteligência emocional
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Santana de Parnaíba apresentou queda no
número de óbitos em relação ao coronavírus

Santana de Parnaíba é a ci-
dade com o maior percentual de
pessoas totalmente imunizadas
da região oeste da grande São
Paulo contra o coronavírus, é o
que apontam os dados da Se-
cretaria de Saúde do Estado. A
cidade, que vacinou 29.059 pes-
soas com a segunda dose ou
dose única, já atingiu uma co-
bertura de 20,4%. E até ontem
(03) o município já aplicou
106.598 doses da vacina entre
primeira, segunda e única dose.

A exemplo do país e do es-
tado que seguem apresentando
tendência de queda com rela-
ção aos níveis de contaminação
e óbitos, já é possível perceber
em Santana de Parnaíba o efei-
to do avanço da vacinação.

Para se ter uma ideia da que-
da no número de óbitos, em
março a cidade chegou a regis-
trar a perda de 77 parnaibanos,
40 em abril, 33 em maio, 19
junho e até o momento no mês
de julho 7, o que equivale a uma
redução de mais de 91%.

Já com relação a contami-
nação, também é notório o de-

Fotos: Marcio Koch

créscimo de novos casos, no
mês de março deste ano por
exemplo, a cidade chegou a re-
gistrar um acumulado de mais
de 1800 novos diagnósticos da
doença, e agora, até o dia 30 de
julho a soma de novos casos é
de 1172, o que equivale a uma
queda de 35% no nível de con-
taminação.

Fora isso, também é percep-
tível a diminuição de casos gra-
ves e média de internações, tan-
to que a cidade hoje tem ocu-
pação de apenas 12% dos lei-
tos municipais, com 08 pacien-
tes no CCC do Fernão Dias,
nenhum no PAM Santa Ana e
nenhum na UPA Fazendinha,
não havendo nenhum muníci-
pe intubado.

Todo o trabalho realiza-
do pelos profissionais de
s a ú d e  d o  m u n i c í p i o  n o
combate à  covid -  19 já
salvou a vida de centenas
de parnaibanos desde o iní-
cio da pandemia e só no pri-
meiro semestre deste ano fo-
ram mais 365 pacientes que
voltaram para casa.

 A cidade, que já ultrapassou a marca de 100
mil doses de vacinas aplicadas contra o

coronavírus, aparece na primeira colocação
da região oeste da grande São Paulo entre as
que mais aplicaram segunda dose e dose úni-

ca, com cobertura de 20,4%

Já com relação a contaminação, também é notório o decréscimo de novos casos

A partir de hoje, (segunda-
feira, 02/08) acontecerá o re-
torno às aulas presenciais em
Santana de Parnaíba com até
100% da capacidade e, para
garantir a segurança dos alunos
e profissionais da educação, a
Prefeitura de Santana de Par-
naíba, realizará a entrega de um
kit de prevenção contra o coro-
navírus nos colégios municipais.

O kit, composto por toa-
lha de mão, copo desmontá-
vel, álcool em gel, repelente e
faceshield, será distribuído para

{VOLTA ÀS AULAS}

Mais de 36 mil kits de prevenção contra o coronavírus  serão distribuídos
para garantir a segurança na volta às aulas em Santana de Parnaíba

mais de 36 mil pessoas, entre
alunos e funcionários das esco-
las da cidade.

A volta às aulas acontece-
rão de forma integral em todo
o ensino infantil, para as demais
faixas de ensino a capacidade
nos colégios vai variar de 50%
a 100%, de acordo com a es-
trutura de cada unidade educa-
cional, já que será necessário se-
guir a determinação de distancia-
mento de pelo menos um metro.

Os pais dos alunos que ain-
da não se sentirem confortáveis

com o retorno presencial pode-
rão optar por manterem os fi-
lhos em casa, mas terão que re-
tirar as atividades impressas nos
respectivos colégios, já que não
haverá mais a alternativa de en-
sino remoto, uma vez que todos
os profissionais da educação re-

tornarão às suas atividades.
O retorno atende as medi-

das estipuladas pelo Plano São
Paulo e, além da distribuição
dos kits, a aferição de tempera-
tura nas entradas, a limpeza
constante de todos os ambien-
tes das unidades educacionais,

a utilização de máscaras e a va-
cinação de todos os profissio-
nais da educação com pelo me-
nos a primeira dose do imuni-
zante e mais de 80% de cober-
tura da segunda dose, são ou-
tras ações para garantir a segu-
rança de todos.

Fotos: Fabiano Martins

A entrega dos kits já foi iniciada no colégio Monteiro Lobato, na região Central
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Que todos os pais tenham de tudo e
muito mais razões para comemorar
esta data especial que é o seu dia.
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Amor | Segurança | Presença | Valores | Exemplo

Ser Pai é oferecer...



ANO 13 | Nº 147|SÁBADO, 07 DE AGOSTO DE 2021 CCR VIAOESTE •Página 15

{INCLUSÃO SOCIAL!}

Receba as notícias da semana

NO SEU celular ou e-mail

SEU JORNAL  SEMANAL!

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

Para auxiliar os Fundos Mu-
nicipais de Osasco e Sorocaba
nas medidas para amparar as
pessoas menos favorecidas no
enfrentamento do frio, especi-
almente na semana em que a
região enfrenta a chegada de
uma forte massa de ar polar, a
CCR ViaOeste e Instituto CCR,
viabilizaram cobertores novos,
que foram entregues nos dias 28
e 29 de julho. São 280 unida-
des de cobertores, que poderão
ser utilizados pelos Fundos So-
ciais para entidades ou abrigos
que acolhem a população mais
vulnerável, especialmente pes-
soas que vivem em situação de rua.

 O Instituto CCR é uma en-
tidade privada sem fins lucrati-
vos que gerencia o investimen-
to social do Grupo CCR, pro-
porcionando transformação
com apoio a projetos via leis de
incentivo, campanhas instituci-
onais e por meio dos programas
proprietários: o Caminhos para
a Cidadania - atendendo mais
de 1,3 mil escolas, e o Estrada
para a Saúde – presente em seis
regiões.

 O foco do Instituto CCR é
em inclusão social por meio de
iniciativas de geração de renda,
saúde, educação, cultura e es-
porte. Desde a sua criação em
2014, já foram gerenciados R$
163 milhões, e, somente em
2020, cerca de 2,5 milhões de
pessoas foram impactadas em
comunidades de 115 cidades,
situadas em trechos de atuação
das concessionárias da compa-
nhia. Saiba mais em
www.institutoccr.com.br

CCR ViaOeste destina cobertores para
Fundos Sociais de Osasco e Sorocaba

Recurso viabilizado pela concessionária por meio do Instituto CCR foi en-
tregue em uma das semanas mais frias do ano
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NÃO PRECISA FALAR PRÁ NINGUÉM.

SEMANA QUE VÊM VOCÊ RECEBE OUTRA EDIÇÃO.

Portal de Notícias

Feliz Dia dos Pais!
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Acompanhado de sua espo-
sa, Dra. Denilda, o Prefeito de
Jandira, Doutor Sato (PSDB)
atendeu o convite do Cônsul
geral do Japão Kuwana Ryo-
suke e o Cônsul de assuntos po-
líticos Hiroyuki Ide, que mani-
festaram interesse em conhecer
o prefeito por ele ser descen-
dente japonês.

"Fui muito bem recebido e
me parabenizaram pela vitória
na e le ição municipal  de
2020. Nessa bela oportuni-
dade, coloquei Jandira à
disposição, para receber em-
presas japonesas, assim ge-
rando empregos e renda para
nossa cidade, solicitei tam-
bém a realização de proje-
tos bilaterais com o gover-
no japonês, trazendo desenvol-
vimento para Jandira”.

Disse Sato!

Prefeito de Jandira Doutor Sato
é recebido no Consulado Japonês

Doutor Sato (PSDB)
atendeu o convite do
Cônsul geral do Japão

Kuwana Ryosuke e o
Cônsul de assuntos

políticos Hiroyuki Ide
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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
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-

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 melhor divulgação para o seu produto  ou serviço.

A Prefeitura de Jandira, por
intermédio da Secretaria Muni-
cipal de Educação (SMEJ) e
Secretaria de Cultura e Turis-
mo (SCT), realiza a distribui-
ção de Revistas em quadrinhos
(HQ 'S), idealizadas pela equi-
pe Turma Lar que Educa, e fi-
nanciada pelo Fundo de Cultu-
ra de Jandira.

O início da distribuição
ocorreu no dia 29/06, onde fo-
ram distribuídos cerca de 6.400
(seis mil e quatrocentos) exem-
plares, entregues junto às ces-
tas básicas. Destaca-se que esse
número tem crescido, tendo em
vista que as crianças estão vol-
tando às escolas.

A revista em quadrinhos dis-
tribuída, tem como tema cen-
tral a convivência, destacada
pelo  título ‘Vamos Conviver!’.
Convivência é uma palavra
fundamental para o momento
que vivemos, com um olhar

Prefeitura de Jandira distribui materiais
com a temática ‘convivência’, para os alunos
da rede de educação do município

mais voltado para o Lar. Pode-
mos aprender nessa edição que
a convivência é um braço que
pode se estender até o lado de
fora de nossas casas.

O mesmo Lar que Educa,
tem apresentado materiais de
muita qualidade para nossas cri-
anças, todos eles de forma “car-
tunizada” ou figurada de enten-
der o que as palavras dizem em
seu íntimo. A instituição é for-
mada pelo idealizador Gledston
Seriacopi e sua equipe, Rotei-
rista Sueli Fátima, Criação
Eduardo Vetillo, ilustrações Joy
Oliveira e diagramação Guiller-
mo Zetek.

Anteriormente fizemos uma
matéria, também destacando
um trabalho da Turma Lar, que
Educa, que pode ser acessada
pelo endereço abaixo:

https://www.jandira.sp.gov.br/
noticia_completa.php?id=186
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A Secretaria de Municipal de
Segurança Pública de Jandira
(SMSP), criou e oficializou por
meio de portaria, novos canais
de comunicação junto à popu-
lação da cidade.

A portaria em questão anun-
cia a criação da fanpage do fa-
cebook e instagram, que podem
ser localizadas através do ende-
reço: @gcmjandira.

As redes foram criadas para
promoção de um contato mais
próximo à população. Atual-
mente as redes têm funcionado
como uma parede a menos para
que alcancemos uma comunica-
ção eficaz.

 A finalidade das páginas,
será implantar um conjunto de
ações que visam divulgar infor-
mações aos públicos de interes-
se sobre objetivos, práticas e
ações, com vista no fortaleci-
mento do relacionamento com
os diversos públicos e favore-
cer a compreensão do papel da
Guarda Civil Municipal.

Quem acessar a página do

Guarda Civil de Jandira, lança novos canais de comunicação
facebook da GCM, irá conferir
notícias como:

28 de Julho: “Por solicitação
do Poder Judiciário  deslocamos
ao Fórum Distrital, Equipe de
ROMU deslocou ao Fórum Dis-
trital, onde estava G. J. de  S.
com mandado de prisão em
aberto, pelo crime de roubo sen-
do preso pela POLÍCIA MILI-
TAR em agosto/16, durante
um roubo  praticado no posto
de combustível  situado na   Rua
Fernando Pessoa, no município
de JANDIRA,  o mesmo está
foragido do presídio de Mon-
gaguá.  Apresentado à  Autori-
dade Policial que ratificou a pri-
são, elaborou o BOPC de natu-
reza Captura de Procurado, re-
colhendo o indivíduo à Cadeia
Pública”.

27 de Julho: “Por solicitação
de  munícipes, a  Equipe da
VTR 047  e Equipe ROM,   jun-
tamente com  a Equipe da  De-
fesa Civil se deslocaram à Rua
Fernando Pessoa,  pois  havia

vazamento de óleo ao longo da
via, que causou acidente  de
trânsito sem vítima, além de
colocar em risco a segurança
dos que ali transitavam. As

Equipes  com a ajuda  de mu-
nícipes fizeram a interdição da
via e a manutenção para que  o
trânsito pudesse ser liberado
com segurança.”

Estas são apenas as últimas
atualizações, dentre as dezenas
de notícias que demonstram a
importância da atuação da GCM
em nosso município.

A Prefeitura de Jandira, atra-
vés da Secretaria Municipal de
Saúde (SMS), está realizando
atividades com a finalidade de
conscientizar a população sobre
a importância do incentivo à
amamentação, missão que mar-
ca o Agosto Dourado.

O Agosto Dourado simboli-
za a luta pelo incentivo à ama-
mentação – a cor dourada está
relacionada ao padrão ouro de
qualidade do leite materno. De
acordo com a Organização
Mundial da Saúde (OMS) e o
Fundo das Nações Unidas para
a Infância (Unicef), por ano,
cerca de seis milhões de vidas
são salvas por causa do aumento
das taxas de amamentação ex-
clusiva até o sexto mês de ida-
de.

Descrita a importância do
aleitamento materno, a Secre-
taria de Saúde, iniciou um ciclo
de reuniões, com gestantes e
mães jandirenses que deram à
luz recentemente, para tratar de
assuntos como: benefícios da
amamentação; posicionamento
e pega adequada no ato da ama-
mentação; importância da rede
de apoio; importância da doa-
ção de leite materno; onde bus-
car ajuda quando encontrar di-
ficuldade na amamentação, e o
que observar no bebê quando
há dúvidas se ele está maman-
do adequadamente.

A Organização Mundial da
Saúde (OMS) e o Ministério da
Saúde recomendam aleitamen-
to materno exclusivo por seis
meses e complementado até os

Secretaria de Saúde de Jandira,
realiza ações do Agosto Dourado
dois anos ou mais. Não há van-
tagens em se iniciar os alimen-
tos complementares antes dos
seis meses, podendo, inclusive,
haver prejuízos à saúde da cri-
ança, pois a introdução preco-
ce de outros alimentos está as-
sociada a:

• Maior número de episódi-
os de diarréia;

• Maior número de hospita-
lizações por doença respirató-
ria;

• Risco de desnutrição se os
alimentos introduzidos forem
nutricionalmente inferiores ao
leite materno, como, por exem-
plo, quando os alimentos são
muito diluídos;

• Menor absorção de nutri-
entes importantes do leite ma-
terno, como o ferro e o zinco;

• Menor eficácia da lactação
como método anticoncepcional;

• Menor duração do aleita-
mento materno.

O primeiro encontro presen-
cial, com a temática Agosto
Dourado, ocorreu no Centro de
Referência da Mulher, na últi-
ma segunda-feira, dia 2, e, de
acordo com a Coordenadora da
Saúde da Mulher e da Criança,
Enf. Claudia Gama, o encontro
ocorreu da seguinte forma:

“Em comemoração ao Agos-
to Dourado realizamos uma di-
nâmica com as gestantes do
município para esclarecer dúvi-
das e incentivar o aleitamento
materno. Iniciamos a roda de
conversa explicando o que sig-
nifica o mês de agosto para a
amamentação mundial e com
dinâmica de mitos e verdades,

onde a cada resposta esclarece-
mos e aprofundamos as ques-
tões dos temas abordados.Ao
final da roda abordamos impor-
tância da doação de leite ma-
terno e incentivamos a doação
através do banco de leite da
nossa parceira, Eurofarma, que
abastece a UTI neo do HGI.
Junto comigo a, orientaram as
mães sobre os temas tratados,
a: Enf. Vanessa Couras e as
Nutricionais Jaqueline Liberato
e Fernanda Cavalaro ”

O diretor técnico da Secre-
taria Municipal de Saúde, Enf.
Davi Rodrigues, também des-
tacou a importância deste inves-
timento:

“Investir na saúde da crian-
ça é um investimento de longo
prazo, é investir nessa nova ge-
ração para que a gente tenha
uma geração futura com pesso-

as que tenham um nível de saú-
de alta e consequente boa qua-
lidade de vida” destacou Rodri-
gues.

É importante ressaltar que,
as mães que estão amamentan-
do podem salvar vidas ao fazer
doação para o banco de leite,
que está localizado na Eurofar-
ma, e atende a UTI neonatal do
HGI.

 No banco de leite, as mães
que estão em fase de amamen-
tação podem doar seu leite ex-
cedente e ajudar a nutrir recém-
nascidos. Após a doação, o lei-
te é devidamente analisado, ar-
mazenado e preservado, em um
cuidadoso processo para que o
alimento mantenha sua qualida-
de natural para beneficiar ou-
tros bebês.

Como ser uma doadora?
1. Cadastre-se no site ou pelo telefone (11) 4144-9604.
2. Em seguida, você será convidada a fazer o cadastro e

exames para garantir a sua segurança e a do bebê que recebe-
rá alimento.

3. Se seus exames atenderem aos requisitos necessários
para a doação, você receberá uma comunicação com todas as
informações para você fazer a sua primeira doação.

Para as próximas semanas, novos encontros ocorreram
nas Unidades Básicas de Saúde de Jandira, e a Secretaria de
Saúde, através da Diretoria de Comunicação divulgará esta
importante luta, destacada pelo Agosto Dourado.
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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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COMBATE À
COVID-19

A Prefeitura de Carapicuíba
inicia nesta sexta-feira (6) a va-
cinação de pessoas com 23 anos
ou mais. Os documentos neces-
sários são RG, Cartão SUS, CPF
e comprovante de residência. O
município já aplicou mais de
295 mil doses da vacina e se-
gue sendo referência no com-
bate contra a Covid-19.

 Em Carapicuíba também
estão sendo vacinadas pessoas
com comorbidades e pessoas
com deficiência permanente
(BPC) com 18 anos ou mais,
pessoas com deficiência perma-
nente sem BPC, pessoas com
síndrome de Down de 18 a 59
anos, motoristas de ônibus e
cobradores, metroviários, ferro-
viários, aeroviários, educadores
físicos, assistentes sociais, pro-
fissionais de saúde, pacientes
em terapia renal substitutiva,
transplantados imunossuprimi-
dos, gestantes ou puérperas
(com prescrição médica), lac-
tantes com crianças de até 12
meses (apresentar certidão de
nascimento do filho/a) idosos a
partir de 60 anos.

 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.

Prefeitura de Carapicuíba inicia
vacinação para 23 anos ou mais

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-
bém devem apresentar o com-
provante do recebimento do
Benefício de Prestação Conti-
nuada da Assistência Social.

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

 Fique atento

Pessoas que sejam pacien-
tes oncológicos, transplantados
(órgãos sólidos e medula óssea),
imunossuprimidos, doenças
reumáticas e pacientes com HIV
apresentem uma prescrição
médica autorizando receberem
a vacina. É importante conver-
sar com o médico antes de com-
parecer no local de vacinação.

 Vacina já
O Governo do Estado lan-

çou o site “Vacina Já”
www.vacinaja.sp.gov.br para
agilizar a vacinação contra a

covid-19. Nele, as pessoas po-
dem fazer um pré-cadastro, mas
vale a pena ressaltar que não é
um agendamento. O preenchi-
mento não é obrigatório, porém
facilita o atendimento na hora
da vacinação para evitar aglo-
merações.

 Vacina contra a fome
Para potencializar as ações

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

A ação tem como objetivo
beneficiar famílias em situa-
ção de vulnerabilidade, bus-
cando garantir a segurança
alimentar durante a pande-
mia do coronavírus, por meio
de arrecadação de alimentos

não perecíveis, como: ma-
carrão, arroz, feijão, leite em
pó, café, óleo, açúcar e mo-
lho de tomate. Quem for se
vacinar pode doar 1kg de ali-
mento em um dos polos de va-
cinação.

Locais: Vacinação contra covid-19
• 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
• 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
• Estádio do Niterói (vacinação no sistema drive-thru –

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

15 horas

Prefeitura reinaugura
escola Paraíso das Crianças
após reforma completa

A Prefeitura realizou a entrega na última
sexta-feira (30) da escola EMEI Paraíso das
Crianças. O local foi totalmente revitalizado:
piso novo, telhado, manutenção hidráulica, elé-
trica, pintura, instalação de câmeras de segu-
rança e novos computadores e mobília.

As crianças também ganharam um
playground totalmente novo, além de quadra
coberta para atividades externas. A escola pos-
sui 6 salas e atende um total de 140 alunos.

As aulas presenciais retornaram na segun-
da-feira (2), com 35% da capacidade total de
cada sala. Os uniformes e kits escolares co-
meçaram a ser distribuídos desde o início da
semana. Esse é o 4º ano consecutivo em que
todos os 20 mil alunos da rede municipal de
ensino recebem todo material e vestimenta na
primeira semana do ano letivo.
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EDUCAÇÃO

Prefeitura de Carapicuíba entrega
de uniforme e material escolar aos
alunos rede municipal

Distribuição é feita
na 1ª semana de
aula pelo quarto
ano consecutivo

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio
da Secretaria de Educação, iniciou a en-
trega dos kits e uniformes escolares na pri-
meira semana das aulas presenciais para
todos os alunos da rede municipal.

Os kits escolares foram preparados de
acordo com cada fase de ensino, assim
como os uniformes, confeccionados para
cada faixa etária. Tal ação garante materi-
al escolar e uniforme de qualidade e de
forma gratuita aos alunos. Além disso, há
a entrega de quatro máscaras para garan-
tir mais segurança em meio à pandemia
do coronavírus.

Composição do kit escolar e uniforme
As crianças matriculadas desde o ensino infantil até o fundamental receberão, de acordo com o

ano escolar, uma agenda escolar, massa de modelar, giz de cera, cola colorida, folha sulfites,
canetinha, tinta guache, cola branca, pasta com elástico e mochila. Já na educação infantil, adicio-
na-se lápis de cor, cola colorido, caderno de cartografia, estojo escolar, lápis de escrever, borracha,
apontador, tesoura, canetinha, régua e mochila pequena.

Os alunos também recebem o uniforme escolar, que contém camiseta, calça, jaqueta, bermuda,
short saia (para meninas), pares de meia e tênis.

O Prefeito Marcos Neves e a vice-prefeita Gilmara acompanharam a entrega dos novos kit escolar e
uniforme
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ATENDEMOS

PELO DELIVERY

Com as presenças de João Doria, Marco Vinholi,

Fernando Chucre e a Deputada Estadual, Carla Morando

Marcos Neves assina convênio
da "Praça da Cidadania"

Na última terça-feira (3)
no Palácio dos Bandeiras no
bairro do Morumbi, o Pre-
f e i t o  M a r c o s  N e v e s

(PSDB) assinou o convê-
nio ao lado do Governador,
João Doria e do Secretá-
r io  de  Desenvolvimento

Regional, Marco Vinholi, a
implantação da Praça da
Cidadania no Parque dos
Paturis.

"Mais do que um espaço
de lazer, será uma área para
formação e cidadania, com
cursos profissionalizantes

para que a população tenha
mais oportunidades de em-
prego." Disse o Prefei to
Marcos Neves."!
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Osasquenses comemoram
1ª dose da vacina contra a covid

Fotos: Marcelo Deck

Na terça-feira, 3/8, centenas
de pessoas compareçam a um
dos dois Mega Pontos de Vaci-
nação de Osasco, instalados nas
zonas Sul e Norte, para receber
a primeira dose da vacina con-
tra a covid-19. Sentimentos de
alívio e emoção tomaram conta
de Verônica e de Antônio Mar-
cos.

“Infelizmente perdi muitos
amigos que não tiveram a opor-
tunidade de se vacinar como eu
hoje aqui. Mas o que mais me
tranquiliza e traz alívio é saber
que minha mãe, dona Rose, de
66 anos, tomou as duas doses
da vacina contra a covid”, dis-
se Verônica Venenziano, 28
anos, do Jardim Elvira, que foi
até o ponto do Sesi Osasco, no
Piratininga.

Henrique, também com 28
anos, morador do Rochdale,
disse que em sua casa quase
todos já se vacinaram com as
duas doses. “Sinto um certo alí-
vio porque sei que não me tor-
no um risco para as pessoas
ao meu redor, e o que mais
me tranquiliza no momento
é estar um pouco mais prote-
gido”, disse. A segunda dose ele
tomará no dia 31/8 e aguarda
ansioso por esse dia.

Gustavo Soares Gonçalves,
28, morador do Aliança, tam-
bém comemorou. Sua esposa
Bárbara, 26, também se vaci-
nou no Sesi. Para ele, o mais
importante de estar protegido é
poder proteger sua filhinha Ayla
de 3 anos, e seus familiares. “É
muita emoção, estava muito
ansioso e não via a hora desse
momento chegar”, comentou.

Antônio Marcos M. Filho,
28, estava acompanhado da
noiva, Camila Rosa, 28. Eles
moram na região Central e de-
cidiram ir até o Mega Ponto do
Geodésico, na Cidade das Flo-
res. Ambos parabenizaram a
prefeitura pela organização e
agilidade no atendimento.

“Fiquei sabendo que teria
vacinação para nossa faixa etá-
ria pouco antes por meio do site
Vacina Já. Fiz o cadastro meses
antes e então recebi um e-mail
deles informando que chegou
nossa vez, então avisei meu
noivo, agendamos o horário e
viemos”, disse Camila, emoci-
onada.

“Essa vacina foi muito
aguardada. Parecia algo tão dis-
tante para a gente e quando vi-
mos que finalmente chegou a
nossa vez foi uma surpresa, um
alívio muito grande. A vacina-
ção foi tranquila, foi tudo mui-
to rápido, logo que entramos,
passamos na triagem e já fomos
encaminhados para a fila e
quando vimos, primeira dose
tomada”, concluiu Filho.

Victor Tavares dos Reis Pe-
droso, de 26 anos, é do Pesta-
na, e Mayara da Silva Cerquei-

ra, 26, do Padroeira. Ambos
também escolheram o ponto da
Zona Sul e saíram do Geodési-
co com a caderneta de vacina-
ção nas mãos comemorando
essa primeira etapa da imuniza-
ção. “A vacina foi muito aguar-
dada e a gente está indo contra
todo negacionismo. É uma gran-
de vitória para nós”, reforçou
Mayara.

Vale lembrar que neste sá-
bado, dia 7/8 tem drive-thru da
vacinação no estacionamento da
Prefeitura, agora para o públi-
co de 24 anos completos ou
mais. Para se vacinar basta
agendar no 156, apresentar do-
cumento com foto e compro-
vante de endereço e fazer o pré-
cadastro do site
www.vacinaja.sp.gov.br.

É importante lembrar que a
vacinação nas UBSs e CAIs de
Osasco agora também deverão
ser agendadas na Central 156
ou app 156 Osasco.

Para vacinar-se nos mega
pontos, os munícipes igualmente
deverão agendar horário na
Central 156, ou pelo telefone
3651-7080 ou pelo app 156
Osasco.

CALENDÁRIO DE VACINA-
ÇÃO CONTRA COVID-19

 Serviço
Dias 5 e 6/8, das 9h às 17h
25 anos completos ou +

MEGA PONTO ZONA
SUL

Geodésico (Avenida Euca-
lipto, 281 – Cidade das Flores

MEGA PONTO ZONA
NORTE

Sesi Osasco (Rua Calixto
Barbieri, 83 – IAPI)

Agendamento: Central 156,
3651-7080 ou app 156 Osasco

 UBSs e CAIS
2ª dose
1ª dose para 29 anos ou +
Até 6/8

Agendamento: Central 156,
3651-7080 ou app 156 Osasco
para o período da    manhã e
distribuição de senha no perío-
do da tarde. (Senhas serão li-
mitadas)

DRIVE-THRU
7/8 (sábado)
Das 9h às 16h
Estacionamento da Prefeitu-

ra (Acesso pela Rua Narciso
Sturlini)

Agendamento: Central 156,
3651-7080 ou app 156 Osasco
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Com cursos de qualificação
profissional, Praça da Cidadania
será implantada no Portal I

Na terça-feira, 3/8, o prefeito
Rogério Lins esteve na sede do
governo do Estado, o Palácio
dos Bandeirantes, para assinar
o convênio de adesão à Praça
da Cidadania, programa do Fun-
do Social de São Paulo, que tem
como objetivo promover a ci-
dadania e a inclusão social em
locais com altos índices de ex-
trema vulnerabilidade. Outros
cinco municípios da Região Me-
tropolitana e Litoral receberão
a iniciativa.

 Em Osasco, a Praça da Ci-
dadania será instalada na região

Fotos: Marcelo Deck

do Portal I, onde funciona o
Centro Cultural, na Rua Coli-
nas D’Oeste. O local terá esco-
la de qualificação profissional
com cursos de diversas áreas,
o que inclui beleza e bem-estar,
moda e arte, gastronomia, cons-
trução civil e sustentabilidade,
informática, administração e
empreendedorismo.

 Num terreno ao lado do
Centro Cultural será construída
uma praça com playground,
quadra de basquete, pista de
skate, academia ao ar livre e
área para jogos.

“É um programa muito im-
portante não apenas por ser uma
área de lazer, mas também
como uma área para formação
da cidadania. Traz a qualifica-
ção profissional para permitir
que essas pessoas, ao serem
qualificadas, possam ter a opor-
tunidade de emprego”, disse o
governador João Doria durante
a assinatura dos convênios.

Em sua fala, representando
os prefeitos dos municípios que
foram contemplados pelo pro-
grama, o prefeito de Osasco Ro-
gério Lins destacou a importân-

cia dos cursos de qualificação
profissional e a empregabilida-
de no pós-pandemia.

“A recuperação da econo-
mia e da geração de empre-
gos passa, necessariamente,
pela qualificação profissio-
nal. O embelezamento nas
áreas de vulnerabilidade so-
cial é bacana, mas a capaci-
tação profissional é fundamen-
tal para que essas pessoas con-
sigam pescar o próprio peixe”,
disse Lins.

As obras de implantação da
Praça da Cidadania devem co-

meçar em breve e a previsão é
de que o equipamento seja en-
tregue à população no prazo de
12 meses.

Estiveram presentes no
Palácio dos Bandeirantes, o
vereador e presidente da Câ-
mara Municipal, Ribamar Sil-
va; os secretários Cláudio
Henrique da Silva (Cultura)
e seu adjunto, Paulinho Sam-
ba de Rua (Cultura), Waldyr
Ribeiro (Obras), Gerson Pes-
soa (Desenvolvimento Econô-
mico e Inovação) e Thiago Sil-
va (Comunicação).

Foto: Marcelo Deck

Na quinta-feira, 5/8, o pre-
feito de Osasco, Rogério Lins,
esteve na zona Norte do muni-
cípio, onde anunciou a reforma
de uma praça no bairro Terra
Nossa.

Localizado na Rua Mar-
garida Maria Alves, o equi-
pamento de lazer receberá a
revitalização da quadra poli-
esportiva, equipamentos de
academia ao ar  l ivre ,
playground, novo paisagismo
e iluminação em LED.

“Trata-se de uma reivindica-
ção antiga dos moradores da re-
gião. Mais lazer e qualidade de
vida para as famílias”, disse o
chefe do Executivo.

O secretário de Obras, Wal-
dyr Ribeiro, também acompa-
nhou a visita.

Área de lazer do Terra Nossa será revitalizada
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Quem acompanha a Funda-
ção Pró Sangue sabe que os es-
toques de sangue, principalmen-
te dos tipos mais raros, como
O, A e B, estão sempre em
níveis críticos em todas as ci-
dades. O número de doações
costuma cair durante os me-
ses mais frios - o que, soma-
do à pandemia de Covid 19,
deixa a situação dos bancos de
sangue em alerta.

Pensando nisso, os vereado-
res de Osasco apoiaram a doa-
ção de sangue promovida pela
Igreja do Evangelho Qua-
drangular do Rochdale, nos
últimos dias 3 e 4. A verea-
dora Lúcia da Saúde foi uma
das líderes da ação, denomina-
da Multiplicando Amor, e que
atraiu outros parlamentares para
reforçar a importância da doa-
ção de sangue.

Além da doação de sangue,
os vereadores incentivaram ou-
tras ações desenvolvidas no
evento, como a arrecadação de
agasalhos e alimentos.

Vereadores osasquenses prestigiam
ação de doação de sangue no Rochdale

Lúcia da Saúde (PODE) é uma das líderes da iniciativa

“A sociedade passa por
um momento delicado. Mui-
tas pessoas passam necessi-
dade. Em relação à doação
de sangue, sabemos o quan-
to o sangue é importante para
salvar vidas. Precisamos nos
mobilizar para que não falte
sangue nos estoques dos hos-
pitais, por isso achei fundamen-
tal incentivar essa ação”, co-
mentou o presidente do Legis-

lativo osasquense, vereador Ri-
bamar Silva (PSD).

No total, segundo os orga-
nizadores da ação, as doações
renderam 74 bolsas de sangue.

A Ação Multiplicando Amor
acontece até o próximo sábado,
dia 7, na Rua Minas Gerais 310,
no Jardim Rochdale, com ou-
tras atividades.
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Após o recesso parlamentar,
a Câmara Municipal de Osasco
volta a realizar as atividades le-
gislativas e duas atividades mo-
vimentam a semana.

Na quinta-feira (5),às 18h30,
a Câmara sediou o evento de
prestação de contas do Conse-
lho Tutelar de Osasco e, na sex-
ta-feira (6), aconteceu a Sessão
Solene em comemoração à Se-
mana Municipal de Conscienti-
zação e Combate à Violência
Contra a Mulher, criada através
da Lei 4.899/2018, e que inte-
gra o calendário oficial de even-
tos da cidade. A Semana é rea-
lizada anualmente entre os dias
7 e 13 de agosto.

A 17ª Sessão Ordinária, a
primeira do semestre, está con-
firmada para a próxima terça-
feira (10), a partir das 10 ho-
ras, de maneira presencial
para os vereadores, mas ain-
da sem público. Haverá trans-
missão direta pelos canais 7 da
Net e 3 da Megabit Telecom,
pelo site da Câmara
(www.osasco.sp.leg.br), no ca-
nal do YouTube
(www.youtube.com/tvcamara-

Câmara de Osasco retoma atividades
presenciais com restrição de público

Com avanço da vacinação, fim do recesso marca volta das sessões sole-
nes e audiências

osasco1) e pelo Facebook da
TV Câmara.

Os servidores que estavam
em home office retornaram ao
trabalho presencial, cumprindo
os protocolos do uso de másca-
ra, distanciamento e uso do ál-
cool em gel.

Também por medida de se-
gurança e contra a proliferação
da Covid-19 a Câmara Munici-
pal continua a realizar as ses-
sões sem público, até que a va-
cinação atinja níveis mais altos.

Para o presidente da Casa
Legislativa, vereador Ribamar
Silva (PSD), os trabalhos se-
guem pautados na transparên-
cia, enfatizando ações que re-
flitam positivamente na vida dos
osasquenses.

“Com o aumento no núme-
ro de vacinados a previsão é que
em breve teremos a volta do
público às atividades, claro que,
respeitando os protocolos e as
orientações das agências sani-
tárias. Felizmente muitas ativi-
dades realizadas online já retor-
nam nesta primeira semana,

com a presença dos partici-
pantes. Realizaremos na sex-
ta uma sessão solene com
assunto muito atual, que é
o combate à violência con-
tra a mulher, e a Câmara se-
diará o evento de prestação
de contas do Conselho Tute-

lar”, comentou o parlamentar.

É  i m p o r t a n t e  r e s s a l -
t a r  q u e ,  m e s m o  c o m  o
p e r í o d o  d o  r e c e s s o par-
l a m e n t a r,  a s  a t i v i d a d e s
admin i s t r a t ivas  não  fo -
ram suspensas .

A Câmara manteve os ser-
viços administrativos e os ve-
readores, apesar de não con-
vocados para sessões, per-
maneceram atuando na ela-
boração de projetos e indica-
ções, além dos trabalhos de fis-
calização de serviços.
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DEFINIDO! Messi acerta com o PSG
e vai reeditar parceria com Neymar

Segundo a imprensa espanhola, o argentino continuará sua carreira no futebol francês

De acordo com o jornal
Marca, da Espanha, Messi já
tem destino certo e será joga-
dor do PSG. O veículo de co-
municação espanhol afirmou,
ainda, que apenas uma "surpre-
sa" tiraria o argentino do clube
francês.

Com isso, o ex-Barcelona
vai reeditar a parceria com o
brasileiro Neymar, que fez su-
cesso no time catalão, ao lado
de Luis Suárez.

Três motivos

Segundo a imprensa espa-
nhola, Messi  tem três moti-
vos para atuar no PSG. O
primeiro é o fato de poder
entrar ainda mais para histó-
ria e dar o primeiro título de
Liga dos Campeões da Europa
ao clube francês.

Reprodução/Instagram

Jovem é baleada durante
roubo na porta de escola

em Carapicuíba
Mulher de 18 anos foi socorrida e encaminhada ao

Hospital Geral, onde permanece internada sem
risco de morte. Caso é investigado pelo 1° DP

Jovem de 18 anos foi balea-
da após assalto em frente a Es-
cola Estadual Basílio Bosniac,
localizada na rua Europa, área
rural de Carapicuíba. O caso
aconteceu na noite de terça-fei-
ra (3), por volta das 22h58.

De acordo com o boletim de
ocorrência, a Polícia Militar
(PM) foi acionada para atender
a ocorrência e no local encon-
traram a vítima M.C.S, de 18
anos, caída com ferimento na
região da perna direita provo-
cado por disparo de arma de
fogo. A jovem foi socorrida e
encaminhada ao Hospital Geral
de Carapicuíba, onde permane-
ce internada sem risco de morte.

Aos policiais, a mulher afir-
mou que transitava pelo local

O caso ganhou repercussão quando o marido passou a esperá-la
diariamente, sentado do lado de fora da unidade de saúde, com
uma cadeira a mais, para a esposa

Morre de Covid-19 mulher
que era esperada pelo marido
no gramado de hospital

Na última quarta-feira, 04,
morreu Cristiane Fagundes
Hahn, 42, que estava internada
com Covid-19 na Unidade de
Terapia Intensiva (UTI) Hospi-
tal Metropolitano, em Várzea
Grande (MT), desde o dia 11
de julho. O caso dela recebeu
destaque midiático após o  ma-
rido dela, o empresário Jarcedi
Hahn, passar a colocar, todos
os dias, duas cadeiras no gra-
mado do hospital para esperá-la.

Em todos os dias de inter-
nação da esposa, Jacerdi leva-
va duas cadeiras de praia para
a unidade de saúde, onde toma-
va chimarrão, esperando por
ela. Uma segunda cadeira era
colocada a seu lado, para quan-
do ela recebesse alta, explicou
o empresário.

Durante a internação, Cris-
tiane chegou a ser intubada, mas
apresentou melhora nos últimos
dias e retirou o tubo. Pouco de-
pois, piorou novamente e mais
uma vez precisou do mecanis-
mo para respirar.

Nesta semana, Jarcedi rece-

REPRODUÇÃO/TVCA

Jarcedi Hahn esperou pela mulher na frente de hospital de 11 de
julho até 04 de agosto, mas ela não resistiu

beria a primeira dose da vacina
no município onde mora. Mas,
para não precisar sair de perto
da esposa, a Prefeitura de Sa-
pezal enviou a dose para que
os profissionais de Várzea Gran-
de fizessem a aplicação.

Após não resistir aos efei-
tos da Covid -19 ,  Cr i s t i a -
ne  deixou t rês  f i lhos  que
t e v e  c o m  J a c e r d i .  Uma
das filhas ia visitar a mãe,
mas ela faleceu antes de
ver a menina.

quando duas motocicletas a
abordaram, entre ela uma XRE
Preta, que pode ser a mesma
que tem aterrorizando a região
com série de roubos. O garupa
de uma das motos a ameaçou
com arma de fogo e subtraiu seu
aparelho celular. Ainda segun-
do a vítima, antes da fuga, uma
pessoa surgiu da varanda de
uma residência e trocou tiros
com os suspeitos, tendo um dos
disparos atingido a moça. A jo-
vem não soube informar de qual
residência partiu os disparos. Os
marginais fugiram.

O caso foi registrado e é
investigado pelo 1º DP de Ca-
rapicuíba, que solicitou perí-
cia ao local e exames de cor-
po de delito.



Eles merecem um
brinde especial!

Feliz Dia dos Pais!



ANO 13 | Nº 147|SÁBADO, 07 DE AGOSTO DE 2021 •Página 31


