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“Horta da Gente”
faz primeira colheita
de alface, salsa,
coentro e rabanete

Prefeito Marcos Tonho
participa de evento de
capacitação de centenas
de profissionais em
Mega Workshop da Beleza

Secretaria de
Educação de Jandira,
anuncia inscrições
abertas para creche

Prefeitura de
realiza mutirão de
emprego com
mais de 800 vagas

Câmara de Osasco
recebe prefeito
Rogério Lins
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aleitamento materno no Brasil
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SORTEIO!

Morador da Cohab de Carapicuíba
ganha R$500 mil na Nota Fiscal Paulista

Um morador da Cohab de
Carapicuíba ganhou o prêmio de
R$500 mil no sorteio da Nota
Fiscal Paulista. Outros três con-
sumidores das cidades de São
Bernardo do Campo, Guaru-
lhos, e São Paulo também le-
varam R$ 500 mil cada um. O
prêmio principal, no valor de R$
1 milhão, foi para uma mora-
dora do Jardim dos Álamos, na
Capital.

No sorteio exclusivo para as
entidades filantrópicas, cinco
instituições foram premiadas
com R$ 100 mil cada, são elas:
Instituto Santa Rosália (Guaru-
lhos), União Espírita Paz e Ca-
ridade (Araçatuba), Sociedade
Beneficente Casa da Esperan-
ça (Itaquaquecetuba), Irmanda-
de Da Santa Casa de Misericór-
dia de São Paulo e MDLD –
Amigos Unidos Venceremos
(ambas de São Paulo). Outras
50 instituições foram sorteadas
com prêmios de R$ 10 mil, so-
mando o valor de R$ 1 milhão.

Na extração de agosto, 10
consumidores receberam prêmi-
os de R$ 100 mil, 15 de R$ 50
mil, 20 de R$ 10 mil, 50 de R$
5 mil e 500 prêmios de R$ 1
mil. Concorreram os cadastra-
dos que efetuaram compras em
abril deste ano e solicitaram a
inclusão do CPF/CNPJ no do-
cumento fiscal. No total, foram
sorteados 655 prêmios que to-
talizam R$ 6,7 milhões.

Desbloqueio dos prêmios

Em razão das medidas pro-
tetivas de combate ao Covid-19,
para evitar aglomerações, a Se-
cretaria da Fazenda e Planeja-
mento não realizará a tradicio-
nal cerimônia de premiação e os
ganhadores serão contatados

para desbloqueio dos prêmios.
O intuito da ligação é agendar a
presença do ganhador em um
Posto Fiscal mais próximo, mu-
nido de documentação que
comprove sua identidade, para
desbloqueio do prêmio. Veja no
portal as orientações de Como
resgatar meus prêmios.

Estado vai pagar R$600 para alunos de cursos profissionalizantes
O governo estadual vai

oferecer bolsa-auxílio de R$
600 (4 parcelas mensais de
R$ 150) a estudantes de
ensino médio da rede pú-
blica estadual, de 14 a 24
anos, matriculados no No-
votec Expresso, que terá
duração de quatro meses.
O programa oferece 37,8
mil vagas em 28 cursos de
qualificação profissional
em quatro áreas: Gestão,
TI, Design e Meio Ambien-
te, com inscrições até o do-
mingo (15) pelo site
www.novotec.sp.gov.br.

Resultado
O resultado está disponível no site

portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nfp. Para verificar, basta
acessar o sistema com o CPF e senha cadastrada e clicar
na aba Sorteios > Visualizar Sorteios >Sorteio nº 153.

Para concorrer, o consumidor que pede a Nota Fiscal
Paulista deve se cadastrar no site do programa e aderir ao
regulamento. As adesões até o dia 25 de cada mês permi-
tem a participação já no mês seguinte. Uma vez feito o
aceite às regras dos sorteios, não há necessidade de repe-
tir a adesão, que vale para todas as extrações. Cada R$ 100
em compras dá direito a um bilhete eletrônico para dispu-
tar aos prêmios.

Outra novidade anunciada é
a parceria das Secretarias de
Desenvolvimento Econômico e
de Desenvolvimento Regional
com a Startup Digital Innovati-
on One, que ofertará 25 mil
bolsas para cursos virtuais au-
toinstrucionais nas áreas da ino-
vação e tecnologia.

O curso é voltado a jovens
interessados em iniciar a carrei-
ra no mercado de tecnologia e
para os que já atuam na área e
gostariam de desenvolver habi-
lidades mais avançadas. As ins-
crições começam a partir da

próxima terça-feira (17). Para
se inscrever acesse http://
www.cursosviarapida.sp.gov.br/
trilhas-sp-tech.

Os estudantes terão acessos
ilimitado à plataforma, e pode-
rão realizar todos os 18 boot-
camps de formação intensiva,
que contam com mais de 1.563
horas de formação. A cada
programa de formação con-
cluído, um certificado é ge-
rado e perfil do aluno perma-
necerá disponível na platafor-
ma de contratação dos parcei-
ros da startup.O programa oferece 37,8 mil vagas em 28 cursos
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Ketleyn Quadros e Bruninho com a bandeira
brasileira na abertura dos Jogos de Tóquio 2020.

{TODOS PELA AMAMENTAÇÃO}

Ministério da Saúde recomenda amamentação até os 2 anos de idade ou mais e, de forma exclusiva, nos seis primeiros meses de vida

Campanha incentiva o
aleitamento materno no Brasil

Foto: Ministério da Saúde

Amamentar sempre esteve
nos planos da servidora pública
Lorena Melo. O sonho de ser
mãe chegou há sete meses, com
o nascimento de João Pedro.
Foi aí que ela percebeu as difi-
culdades para oferecer ao bebê
um dos alimentos mais comple-
tos que existem. “Quando ele
nasceu, no primeiro mês de
vida, eu não sabia amamentar,
o João Pedro não sabia mamar.
A gente encontrou muitas difi-
culdades, minha mama machu-
cou muito, tive muitas fissuras”,
disse.

Para superar essas dificulda-
des, Lorena contou com uma
rede de apoio de profissionais
da saúde, família e amigos que
passaram pela mesma experiên-
cia. “Essas pessoas foram fun-
damentais para que eu pudesse
amamentar o João Pedro de for-
ma exclusiva nos seis primeiros
meses”, afirmou. Graças ao
apoio que recebeu, Lorena con-
seguiu amamentar o filho e tam-
bém passou a doar.

O leite materno é a melhor
fonte de nutrição para bebês e
a forma de proteção mais eco-
nômica e eficiente para diminuir
as taxas de mortalidade infantil,
sendo capaz de reduzir em até
13% os índices de mortes de
crianças menores de cinco anos,
segundo o Ministério da Saúde.
O aleitamento materno protege
a criança de doenças como di-
arreia, infecções respiratórias e
alergias, além de evitar o risco
de desenvolver hipertensão, co-
lesterol alto, diabetes e obesi-
dade na vida adulta.

O Ministério da Saúde reco-
menda a amamentação até os 2
anos de idade ou mais e, de for-
ma exclusiva, nos seis primei-
ros meses de vida, mesmo nas
mães que tiveram casos confir-
mados de Covid-19.

Campanha Nacional
As ações de promoção, pro-

teção e apoio ao aleitamento
materno que Lorena recebeu,
são feitas no Brasil há 40 anos.
E para mobilizar a sociedade
brasileira sobre a importância
dessa medida e incentivar mu-
lheres a amamentar, o Ministé-
rio da Saúde lançou, nesta quin-
ta-feira (29), a campanha "To-
dos pela amamentação. É pro-
teção para a vida inteira”.

O evento ocorre anualmen-
te em parceria com a Socieda-

de Brasileira de Pediatria (SBP).
A publicidade da campanha será
veiculada em sites, redes soci-
ais e páginas da internet. "Nós
estamos lançando essa campa-
nha, todas as peças serão divul-
gadas do dia 30 julho a 15 de
agosto. E a gente pede que a
sociedade civil organizada tam-
bém divulgue isso, porque to-
dos juntos, a gente consegue
passar a mensagem de forma
mais efetiva", frisou o secretá-
rio de Atenção Primária à Saú-
de, Rafael Câmara Parente.

Confira a campanha

Incentivo à amamentação
Desde 1981, o Ministério da

Saúde coordena estratégias para
proteger e promover a amamen-
tação no Brasil.

O país possui 301 Hospitais
Amigos da Criança que promo-
vem 10 passos para o sucesso
do aleitamento materno. São re-
passados, por ano, R$ 18,2 mi-
lhões para as unidades.

Além disso, o Brasil possui
ainda 222 bancos de leite hu-
mano e 219 postos de coleta.
Em 2020, cerca de 181 mil
mulheres doaram mais de 226
mil litros de leite materno. Nes-
te ano, até junho, foram doa-
dos 111,4 mil litros.

No ano passado, o Ministé-
rio da Saúde investiu R$ 16,9
milhões, em caráter excepcio-
nal, na proteção e apoio ao alei-
tamento materno e na alimen-
tação complementar adequada
para crianças menores de dois
anos na Estratégia Amamenta e
Alimenta Brasil (EAAB), da
Atenção Primária à Saúde.

Aleitamento materno
A estratégia para incentivar

a amamentação vem apresen-
tando resultados. Os índices
nacionais do aleitamento mater-
no exclusivo entre crianças me-
nores de 6 meses aumentaram
de 2,9%, em 1986, para 45,7%

Agosto Dourado

O Agosto Dourado simboliza 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
exclusiva até o sexto mês de idade.

em 2020. Já o aleitamento para
crianças menores de quatro anos
passou de 4,7% para 60% no
mesmo período.

“Passar de um aumento de
4 para 60% é muita coisa. A
gente que trabalha com a saúde

sabe que um aumento desse tipo
em poucos anos é algo que mos-
tra a robustez, a fortaleza das
campanhas que vem aconte-
cendo nos últimos anos”, des-
tacou o secretário de Atenção
Primária à Saúde, Rafael Câ-
mara Parente.
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De acordo com o Ministério
da Saúde, a nutrição feita pelo
aleitamento materno pode redu-
zir em 13% os índices de mor-
talidade de crianças menores de
cinco anos.  Por isso a impor-
tância de campanhas como o
Agosto Dourado, que incentiva
a amamentação é tão importan-
te na proteção nutricional in-
fantil. A Secretaria de Saúde
de Barueri está engajada na
causa e promove ações que
ajudam a garantir o aleitamento
continuado.

A diretora de Saúde da Cri-
ança, Vera Freire Gonçalves, da
Coordenadoria de Atenção Bá-
sica à Saúde (Cabs), ligada à
Secretaria de Saúde de Barue-
ri, explica a importância de es-
timular a amamentação.

“Quanto mais incentivarmos
essa criança a amamentar com
uma pega adequada, seguindo
orientações como a posição de
barriga com barriga, a boca bem
aberta, com lábios evertidos
(boca de peixe) e nariz desobs-
truído, isso faz com que a suc-
ção do leite seja mais eficaz.
Além de aumentar vínculo
entre mãe e filho, a criança
é nutrida com todas as con-
dições necessárias para o seu
desenvolvimento”, afirma a es-
pecialista.

As Unidades Básicas de Saú-
de de Barueri (UBSs) estão en-
gajadas em propiciar a melhor
experiência de amamentação
para as mamães que são aten-
didas com muita informação e
orientação técnica, por meio de
consultas, acolhimentos, pales-
tras e rodas de conversa.

Durante essa semana, as
UBSs Maria Magdalena Mace-
do, do Jardim Santa Cecília em
conjunto com a unidade Amaro
José de Souza, do Jardim Mu-
tinga, e a  Drª. Elisabete Dule-
ba, do Chácaras Marco, Edini
Cavalcante Consoli, do Jd. Tu-
pan e Adauto Ribeiro, do Par-
que dos Camargos, promove-
ram as primeiras ações para
os Agosto Dourado, dando
acesso a orientações para suas
usuárias.

Na UBS do Jardim Tupan,
por exemplo, a enfermeira Kely

Alimento que vale ouro: UBSs
incentivam o aleitamento materno

Nos dias 13, 20 e 27 de
agosto na UBS Hélio Bezarghi,
do Jardim Paulista, sempre às
7h, a médica Rafaella Sundfeld
e as enfermeiras Rebeca Fabri
e Juliana Farinelli Ikeda darão
uma palestra sobre aleitamento
durante o atendimento às puér-
peras.

No dia 19 de agosto, a par-
tir das 13h, será a vez da UBS
Armando Gonçalves de Freitas,
do Parque Imperial abordar o
assunto. A médica Ana Cândi-
da falará sobre a proteção do
aleitamento materno e a impor-
tância do incentivo feito pelos
profissionais da saúde. No mes-
mo dia, às 7h, na UBS João de
Siqueira, do Jardim Reginalice,
a enfermeira  Viviane Alves
também compartilhará informa-
ções sobre o tema para as usu-
árias da unidade.

Já no dia 24 de agosto, às
10h, as gestantes e puérperas

que residem no Vale do Sol po-
dem comparecer na UBS Julio
Lizart para aprender e entender
um pouco mais sobre o univer-
so da amamentação através das
orientações da enfermeira Ro-
nalda Noberto.

No dia 26, às 10h, será a vez
da UBS Maria Francisca de
Melo, do Parque Viana, abor-
dar o tema.

No dia seguinte, 27, haverá
palestras sobre amamentação
no Caps Adulto, que fica na rua
José Maria Balieiro, 715, Cen-
tro Comercial de Barueri, às 9h.
Esta ação pertence à UBSs José
Francisco Caiaba, da Aldeia de
Barueri, que está utilizando
temporariamente o espaço; na
UBS Benedito de Oliveira Cru-
do, do Boa Vista, às 14h; na
UBS Vince Nemeth, do Jardim
Audir, também às 14h; e na
UBS Drª. Katia Kohler, do En-
genho Novo, às 10h e às 14h.

Pessini promoveu uma live so-
bre a importância da amamen-
tação e sua história. Já no Par-
que dos Camargos, a pediatra
Elizabeth San Roma Goes e a
enfermeira Keytiani Secundo
Duarte Landim preparam uma
programação toda especial para
as lactantes sobre a importân-
cia do aleitamento e a doação
de leite materno.

E as ações continuam

A unidade Pastor José Ro-
berto Rossi, que fica no Jardim
Califórnia, desde o dia 8 de
agosto realiza a distribuição de
material educativo sobre o alei-
tamento materno  para gestan-
tes e puérperas.

Fonte: Comunicação Social TJSP
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Era pouco mais de nove e
meia da manhã dessa quarta-
feira, dia 11, quando a equipe
de 24 trabalhadores começou a
colher as primeiras hortaliças do
projeto “Horta da Gente”, cria-

“Horta da Gente” faz primeira colheita
de alface, salsa, coentro e rabanete

que Ecológico, aconteceu  o que
Reginaldo Francisco de Lima
Filho, um dos coordenadores do
projeto, definiu como “vidas
cuidando de vidas”.

O projeto “Horta da Gente”
viabiliza o cultivo de hortaliças
sem agrotóxicos com o traba-
lho de ex-moradores de rua (par-
ticipantes do projeto ReNascer).
A colheita desse trabalho é dis-
tribuída para 70 famílias em si-
tuação de vulnerabilidade soci-
al em Barueri. As famílias con-
templadas também recebem
educação ambiental e ajudam na
coleta de material reciclável,
como embalagens e latas arre-
cadadas ou de produtos que fo-
ram consumidos por elas duran-
te o mês.

Todo esse material vai para
a Cooperyara, uma cooperati-
va em que são beneficiadas 65
famílias de trabalhadores que
separam todo o material para
que possa ser enviado para em-
presas que fazem a reciclagem.

É exatamente esse ciclo positi-
vo envolvendo a colaboração de
muita gente que Reginaldo re-
sumiu como “vidas cuidando de
vidas”.

Os projetos “Horta da Gen-
te” e ReNascer foram criados
pelo Fundo Social de Solidarie-
dade Estrela Guia, com parce-
ria das Secretarias de Assistên-
cia e Desenvolvimento Social
(Sads), Recursos Naturais e
Meio Ambiente (Sema) e Ser-
viços Municipais (SSM).

A primeira colheita  acon-
teceu de manhã e as entre-
gas às famílias foram feitas
à tarde. Na quinta-feira, dia
12, o trabalho se repete. Das
70 famílias beneficiadas nes-
se início do projeto, metade
recebeu suas cestas verdes na
quarta e a outra metade, na
quinta. Essa rotina vai ocor-
rer a cada 15 dias. A meta é con-
templar 250 famílias nos próxi-
mos meses.

Dei o melhor de mim
Roni Cle, um dos trabalha-

dores da Horta, disse emocio-
nado que sua participação tem
sido uma grande oportunidade
para ele, sendo respeitado, as-
sim como os outros participan-
tes do projeto. “Estou colhen-
do o fruto do trabalho de to-
dos, onde dei o melhor de
mim”.

A coordenadora-geral do
“Horta da Gente”, Valeria Fu-
gii de Barros, lembrou que o
sucesso que se vê no projeto
se dá graças à sua integração
com as pessoas e pelo apoio
fundamental do Fundo Social
de Solidariedade e da Sads,
Sema e SSM.

O secretário da Sema, Mar-
co Antônio de Oliveira - o Bidu
-, também enalteceu o traba-
lho de todos e afirmou que a
colheita não é apenas de hor-
taliças, mas da solidariedade
presente em cada ação dos par-
ticipantes.

Fotos: Ricardo Santos / Secom

Primeiras cestas verdes chegam a 75 famílias de Barueri

do pelo Fundo Social de Soli-
dariedade de Barueri. Mais do
que as cabeças de alface crespa
e roxa, maços de salsa, coentro
e rabanete que preenchiam as
“cestas verdes”, ao lado do Par-
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Com mais de 30 anos de
existência, a nova Maternal Ara-
cy Martins de Lima está em um
prédio de três pavimentos, na
avenida Henrique G. Baptista,
no Jardim Belval.

A unidade, que foi inaugu-
rada no dia 27 de abril de 1990,
vinte anos depois foi reconstru-
ída e ganhou novas e modernas
dependências para a época. Na
ocasião, a nova placa de reinau-
guração foi afixada em uma bela
cerimônia, em maio de 2010.

Atualmente, o prédio está
passando por uma nova refor-
ma geral e o local será nova-
mente um dos mais modernos
e confortáveis prédios de ma-
ternal do município.

Os trabalhos estão sendo re-
alizados pela Secretaria de
Obras de Barueri, sob o olhar
atento de seu secretário,
Beto Piteri. Em ritmo acele-
rado, a unidade escolar está
recebendo melhorias como
pintura nas áreas internas e
externas, novos telhados,
instalações de toda parte elé-
trica e hidráulica, assentamen-
to de novos pisos cerâmicos,
reforma total da cozinha, insta-
lação de pisos emborrachados,
construção de novos banheiros,
dentre outros benefícios.

A diretora da escola, Apare-
cida Soares Passos, conta que
está muito animada com os
novos investimentos imple-
mentados. “Todos nós aqui
da maternal só temos a agra-
decer à Prefeitura por essa
reforma na maternal. Fica-

Restauração completa da
Maternal Aracy está em curso

Escola ganhará novos ambientes e repaginação total dos já existentes

Fotos: Junior Holanda / Secom

mos felizes em poder aten-
der da melhor forma nos-
sa comunidade, trazendo
uma melhora no ambiente
escolar e conforto para nossos
alunos”, disse.

Quem foi Aracy Martins de Lima?
Nascida em Quatá - SP, chegou a Barueri em 1948 e foi morar no Jardim Belval. Trabalhou

como estagiária de enfermagem no Hospital São Paulo. Foi membro da Igreja Assembleia
de Deus, onde atuava no grupo que dava assistência às famílias carentes. Também acon-
selhava casais que enfrentavam problemas conjugais. Casada com João Tavares de Lima,
teve quatro filhos: Marcos, Marta, Márcia e Marcelo.

A 20ª fase do Programa Meu
Futuro, idealizado pela Secre-
taria de Indústria, Comércio e
Trabalho (SICT), que oferta
cursos gratuitos de qualificação
profissional aos moradores de
Barueri, abre inscrições entre os
dias 16 e 18 de agosto, disponi-
bilizando os cursos via EAD
(Educação a Distância), ofere-
cendo mais segurança durante
esse período de pandemia.

Nesta temporada serão ofe-
recidas 1.345 vagas. E há uma
novidade dentre as opções: o
curso de E-social, programa do
Governo Federal usado para di-
gitalizar e unificar informações
fiscais, previdenciárias e traba-
lhistas das empresas.

O secretário de Indústria,
Comércio e Trabalho de Baru-
eri, Joaldo Macedo Rodrigues
– Magoo -, conta como irá fun-
cionar o novo curso E-Social.
“Esse curso é muito importante

20ª fase do Programa Meu Futuro
abre inscrições para cursos via EAD

para que as empresas conheçam
essa ferramenta do governo fe-
deral e realizem de maneira di-
gital o lançamento de dados tra-
balhistas, previdenciários e fis-
cais no sistema, facilitando a
vida das indústrias e dos comér-
cios de Barueri", detalhou.

- Eletricista Autônomo (40
horas)

- NR 10 (Norma Regulado-
ra que auxilia na segurança de
profissionais que trabalham
com energia elétrica - 40 horas)

- Assistente Administrativo
(100 horas)

- E-Social (100 horas)
- Assistente de Departamen-

to Pessoal (100 horas)
- Assistente de Recursos

Humanos (100 horas)
- Assistente Financeiro (100

horas)
- Auxiliar de Logística (100

horas)

- Marketing Digital (100 ho-
ras)

- Gestão de Qualidade (100
horas)

- Auditor Interno de Quali-
dade (100 horas)

- Técnicas de Oratória (100
horas)

- Liderança e Coaching (100
horas)

- Portaria e Recepção (100
horas)

- Técnicas de Segurança do
Trabalho (100 horas)

Os candidatos devem ter
idade a partir de 18 anos, o Ca-
dastro Cidadão atualizado e en-
sinos fundamental e médio con-
cluídos, conforme a exigência
de cada modalidade.

Os interessados deverão
acompanhar as páginas das re-
des sociais do Programa Meu
Futuro no Facebook e no Ins-
tagram para se inscrever. Na

mesma página será divulgada a
lista de candidatos aprovados e
demais detalhes. Dúvidas po-
dem ser tiradas pelos telefones
(11) 4163-1340, 4199-0513 e
pelo WhatsApp (11) 94272-
7589 (somente mensagens).

Após a inscrição, o candida-
to receberá no e-mail cadastra-

do no sistema a confirmação
com o link que dará acesso à
plataforma de estudos via
token. As aulas terão início no
dia 8 de setembro, ficando dis-
poníveis em plataforma on-line
até 8 de outubro. Após aprova-
ção, o candidato receberá um
certificado digital.

Foto: Ricardo Santos/Secom

 Inscrições vão de 16 a 18 de agosto.
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Em 2018, quando o Progra-
ma ReNascer foi lançado, a ide-
alizadora, Sônia Furlan, disse:
“o fato de vocês estarem aqui
hoje, significa que muita gente
quer mudar, quer renascer”.

Nascido do desejo de me-
lhorar as condições das pesso-
as em situação de rua e de uma
vontade política, o ReNascer
previa capacitação para pesso-
as acolhidas na Cáritas – Casa
São Francisco de Assis e, pos-
teriormente, a reinserção no
mercado de trabalho.

Hoje, na quarta turma, além
de alcançar o objetivo, o Pro-
grama apresentou resultados
surpreendentes.

CINCO VIDAS

Felicidade - Alexandre An-
drade Mendes, integrante da
2ªturma, foi o primeiro a con-
quistar uma vaga no mercado
de trabalho formal. O empresá-
rio Rodrigo Furlanetto Rossi,
proprietário da RR Vet, reconhe-
ceu Alexandre como um “exce-
lente funcionário”. Depois de
ter passado dois anos na rua,
Alexandre conseguiu alugar sua
casa, o emprego e ganhou um
sentimento: a felicidade.

 Esperança - José Luiz Ri-
beiro Junior, o “Bolívia”, como
é conhecido, era bombeiro civil
antes de passar nove meses nas
ruas por problemas familiares.
Quando chegou na Cáritas, diz
ter encontrado “anjos”. Inte-
grante da 2ª turma, Bolívia agra-
dece todas “as pessoas boas” em
seu caminho: “hoje trabalho
com o que eu gosto, estou na
família que é o Resgate da De-
fesa Civil”. O caminho não foi
fácil, mas “Bolívia” tem uma
receita: “tem que querer, acor-
dar cedo, plantar para colher e
ter esperança para atravessar os
momentos difíceis”.

 Resgatado - Laurindo Mi-
randa, o mais velho das turmas,
relata que não via fundo no poço
após passar 17 anos na rua: “eu
abracei o ReNascer, fui um dos
primeiros e não tinha mais tem-
po para errar”, conta Miranda
que, enquanto fazia os cursos
do ReNascer, terminou o ensi-
no médio. Ele diz que não de-

Programa ReNascer:
histórias de sucesso

Fotos:  Adalberto Albuquerque / Sads

vemos esquecer o passado, mas
é importante fazer no presente
e construir o futuro. “Se hoje
eu tenho um futuro, é graças ao
Programa, à Dona Sônia. Eu
acho que ela foi inspirada por
Deus quando teve essa ideia e
que muitas vidas serão resgata-
das através dela.”

 Superação - José Hélio de
Sousa Lima, outro caso de su-
cesso da 1ª turma, também con-

seguiu alugar sua casa, ingres-
sar em um trabalho digno
e provar que a superação é
possível: “foram mais de 20
internações tentando parar
com as drogas. Ninguém da
minha família acreditava
mais em mim. Hoje me sinto
na obrigação de me manter
limpo, honrando o projeto.
Sou do ReNascer, é outra
vida, é outro homem, é ou-
tro Hélio”, diz.

Obediência - Lucas Gomes
de Siqueira, da 2ª turma, foi es-
colhido para contar sua experi-
ência quando entrou uma tur-
ma nova. Na época, ele desta-
cou o valor da obediência: “te-
mos sempre os líderes e os li-
derados e, neste projeto, o prin-
cípio da obediência é funda-
mental. Ganhamos dignidade
durante o processo e aprendi
que no final do caminho há um
lugar ao sol para todos nós”.

 Responsabilidade social - Os
cinco conseguiram trabalho,
dignidade e a tão sonhada auto-
nomia. Estão morando em suas
casas. Outros 18 também já es-
tão em suas casas.

 Adriana Bueno Molina, à
frente da Secretaria de Assistên-
cia e Desenvolvimento Social
de Barueri(Sads), revela que
aprendeu muito com a história de
cada um e isso a tornou uma pes-
soa melhor.

soas invisíveis para muita
gente. Somamos amor e espe-
rança para que encontrassem
uma nova forma de olhar para
as suas vidas e eles provaram
que têm potencial e que podem
melhorar”.

 Sônia Furlan destaca a im-
portância da responsabilidade
social e faz um agradecimento
especial a todos que apostaram
nos bolsistas do ReNascer e
ofereceram uma oportunidade
de trabalho.

 Miranda e José Hélio estão
trabalhando naSads. Lucas é o
responsável pela manutenção da
Maternal Marisa Odaine de Oli-
veira Molina. Bolívia está no
Resgate da Defesa Civil, que é
parte da estrutura da secretaria
de Segurança e Mobilidade Ur-
bana (SSMU). Alexandre, o pri-
meiro contratado, é cuidador de
animais no CEPAD II, funcio-
nário da RR Vet.



•Página 8 ANO 13 | Nº 148|SÁBADO, 14 DE AGOSTO DE 2021MAIRINQUE|SP



ANO 13 | Nº 148|SÁBADO, 14 DE AGOSTO DE 2021 •Página 9CIDADES

Para auxiliar no desenvolvi-
mento profissional das pessoas
na área da beleza, o Prefeito
Marcos Tonho participou do
evento realizado pela prefeitura
que ocorreu na Arena de Even-
tos na última semana, o Mega
Workshop da Beleza, que con-
tou com a participação de cen-
tenas de pessoas.

O evento foi ministrado pelo
renomado barbeiro Lele Flash
Power, que ensinou diversas
técnicas de corte, além de reali-
zar uma transformação ao vivo
e esclarecer dúvidas da plateia.
O apresentador Elvis Cezar, do
programa Brasil Que Faz, tam-
bém esteve presente e realizou
uma palestra motivacional.

Os workshops são gratuitos
e toda semana a Secretaria da
Mulher e da Família lança no-
vos cursos. Para mais informa-
ções, entre em contato pelo te-
lefone: 4154-6248 e fique aten-
to as redes sociais oficiais da
prefeitura.

Prefeito Marcos Tonho participa de evento de
capacitação de centenas de profissionais em
Mega Workshop da Beleza em Santana de Parnaíba

Durante o evento o barbeiro Lele Flash Power ensinou diversas técnicas de corte

Fotos: Fabiano Martins
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Santana de Parnaíba investe
em qualidade de vida e construirá
o 10º parque da cidade

Os tão sonhados parques
para a prática de esporte e lazer
em Santana de Parnaíba já são
uma realidade desde 2014 com
a construção e inauguração do
primeiro parque da cidade, no
bairro Colinas da Anhanguera,
e, nos últimos dias, a adminis-
tração municipal anunciou mais
duas importantes obras para a
cidade.

A primeira é a Construção
do 10º parque do município, que
será implantado no bairro Par-
que dos Eucaliptos, na região da
Fazendinha e a segunda é a re-
vitalização da Praça do Perpé-
tuo Socorro, no Parque Santa-
na.

Com mais de 2 mil m², o
novo parque ficará localizado
em um ponto estratégico na rua
Ceará e contará com equipa-
mentos para a prática esporti-
va, playground, academia, uma
completa infraestrutura para os
moradores da região e teve o
contrato para início das obras
assinado essa semana.

Já a praça localizada na re-
gião sul da cidade passará por
uma completa transformação,
que além de preservar o espaço
deixará o ambiente ainda mais

Além da construção
dos parques, o

município preserva
suas áreas de lazer
e também fará a
revitalização da

Praça do Perpétuo
Socorro no

Parque Santana

atrativo para a população curtir
os momentos de folga e lazer.

O local receberá novos apa-
relhos para atividades físicas,
paisagismo. Além de melhorias
relativas à acessibilidade, a re-
vitalização tornará o ambiente
mais atrativo.

Saúde, bem-estar e diversão
ao alcance de todos

Desde 2013 com a adoção
de uma política pública de cons-
trução de espaços de esporte
por toda a cidade, o município
já é referência nesta área com
os seis parques que estão distri-
buídos nas macrorregiões, que
têm impactado diretamente na
saúde e qualidade de vida dos
moradores da cidade.

Os parques possuem cam-
po com grama sintética, quadra
poliesportiva, pista de skate e
caminhada, academia ao ar li-

vre, playground, iluminação de
LED que gera mais segurança
aos frequentadores, além disso,
cada um deles tem suas parti-
cularidades como por exemplo,
no Colinas da Anhanguera o es-
paço possui quiosque para lei-
tura e um espelho d’água, no

Foto: Fabiano Martins

parque do São Pedro foi cons-
truída uma concha acústica para
a realização de eventos, já no
São Luís, uma das grandes
atrações é a quadra de street-
ball, o do Parque Santana tem
como diferencial, o lago artifi-
cial, quadras de bocha, malha e

tênis, no Parque do 120/Fazen-
dinha o que chama muito a
atenção dos visitantes é o espa-
ço para a prática de BMX e o
campo de futebol.

Além dos parques que já fo-
ram entregues à população, a
prefeitura está empenhada na
construção de mais três equipa-
mentos que ficarão localizados
no Cristal Park, Jd. Itapuã e
Refúgio dos Bandeirantes. To-
dos eles estão com suas obras
em estágio avançado e em bre-
ve devem ser inaugurados.

Vale lembrar que todos es-
tes parques estão instalados em
locais que estavam abandona-
dos e levavam muitos proble-
mas para a população dos bair-
ros, pois eram utilizados para
descarte de lixos e entulhos,
além de atrair insetos para as
residências, e agora são espa-
ços para que os moradores pos-
sam aliviar o estresse da rotina
diária.
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Fotos: Fabiano Martins

 Agosto Dourado simboliza
uma campanha social voltada ao
aleitamento materno, com o in-
tuito de conscientizar mamães
e papais quanto a importância
do leite materno na alimentação
dos primeiros meses de vida dos
bebês.

A Secretaria da Saúde de
Santana de Parnaíba, tem reali-
zado ao longo do mês ações nas
UBSs e USAs e divulgações nas
redes sociais, além da exposi-
ção de fotos de mamães ama-
mentando nas unidades  de saú-
de, com direito a um sorteio e
brinde no final.

Para quem quiser participar
da exposição, basta mandar os

Campanha Agosto Dourado reforça a importância
do aleitamento materno em Santana de Parnaíba

seguintes dados: nome comple-
to da mãe e do bebê, data de
nascimento do bebê e unidade
de referência pelo email
sms.amamentacao@santanadeparnaiba.sp.gov.br.

A prefeitura também ofere-

ce Ambulatório de Aleitamento
Materno nas seguintes unidades:
USA Parque Santana (quinta-
feira, às 10h), USA Fazendinha
(segunda-feira, às 09h) e CE-
FIS (sexta- -feira, às 10h).

Do dia 1 a 7 de agosto é a
Semana Mundial do Aleita-

mento Materno

No último domingo (08/08),
a Secretaria de Cultura de San-
tana de Parnaíba voltou a reali-
zar a feira de artes e artesanato
na Praça 14 de Novembro, no
Centro Histórico.

Com o avanço da vacinação
e do processo de reabertura
econômica, a iniciativa visa,
além de voltar a oferecer mais
uma opção de compra de arti-
gos do município para turistas
e moradores que visitam a re-
gião central, auxiliar os artistas
e empreendedores da cidade
que foram impactados pela pan-
demia. A feira acontece aos do-
mingos das 10h às 17h.

Outra novidade é que estão
abertas as inscrições para o cre-
denciamento de projetos artís-
ticos para os eventos de 2021/
22. Podem se inscrever músi-
cos, bandas e grupos de teatro,
que participarão de um proces-
so de seleção para eventos como
o Antigomobilismo, Música na
Praça, Teatro em Parnaíba,
Música Itinerante, entre outros.

Vale ressaltar que as progra-
mações de eventos com apre-

Feira de artesanato de Santana de Parnaíba volta a

funcionar e Cultura abre chamamento para artistas

sentações artísticas seguem pa-
ralisadas por conta da pandemia
e só voltarão a acontecer quan-
do forem autorizadas pelas au-
toridades sanitárias.

Para mais informações, o

Fotos: Marcio Koch

interessado deve procurar o edi-
tal de credenciamento que en-
contra-se no site da prefeitura,
na edição 396 do Jornal Oficial
ou entrar em contato no telefo-
ne: 4622-8700.

Outra novidade é que
estão abertas as
inscrições para o
credenciamento de
projetos artísticos
para os eventos de
2021/22
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VEM PARA A REDE DA MELHOR CONEXÃO QUE MAIS CRESCE NA REGIÃO!
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{INSTITUTO CCR}

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)

O Instituto CCR, em parce-
ria com a Empreende Aí, segue
ampliando o seu repertório de
empreendedorismo social e
abrirá 100 vagas para a versão
estendida do projeto Despertan-
do o Empreendedor. O objeti-
vo é atrair  pessoas que dese-
jam abrir o próprio negócio em
territórios populares, comunida-
des, favelas e periferias. A ini-
ciativa tem apoio da CCR Via-
Oeste e CCR RodoAnel.

A programação chegará aos
estados de São Paulo, Bahia,
Mato Grosso do Sul, Minas
Gerais, Paraná, Rio de Janeiro,
Rio Grande do Sul, Santa Ca-
tarina e DF, mas aceitará ins-
critos de todo o Brasil. A cura-
doria de temas e organização
institucional tem pegada online,
fortemente “mão na massa” e
linguagem descomplicada, feita
para acolher as pessoas de modo
contextualizado – sem jargões
de mercado ou termos que ini-
bam a criatividade natural dos
candidatos.

“Queremos formar novos
empreendedores sociais para o
Brasil. Pessoas criativas, quali-
ficadas e empoderadas, que fa-
rão a diferença na economia lo-
cal, ajudando quem mais preci-
sa. Para nós, este é o sentido
real do conceito de responsabi-
lidade social”, afirma Tonico
Pereira, diretor de Comunica-
ção e Sustentabilidade do
Grupo CCR.  “Essa é a se-
gunda versão do programa
que já qualificou 240 pessoas
em SP e RJ, no 1º semestre.

CCR abre 100 vagas em curso para formar
novos empreendedores nas periferias do Brasil
Despertando o
Empreendedor vai
selecionar mulheres e
homens, de todas as
idades, que desejam
criar seus próprios
negócios em territóri-
os populares, comuni-
dades e favelas

Agora, após o sucesso inicial,
ampliamos para mais regiões do
País”, completa.

 Inscrições e detalhes
O Despertando o Empreen-

dedor está aberto para pessoas
com mais 18 anos. Fora isso,
não impõe nenhum critério es-
pecífico, além da vontade de
empreender e que os participan-
tes residam prioritariamente em
territórios populares. As inscri-
ções são gratuitas e devem ser
realizadas na página oficial do
projeto (https://
empreendeai.com.br/institutoc-
cr-ii/).

FORMATO DO CURSO |
CAMINHOS DE CONHECI-
MENTO

MÓDULO 1 - Autoconhe-
cimento e Ideação

MÓDULO 2 - Público, Ni-
cho e Mercado + Oportunida-
des em Momentos de Crise

MÓDULO 3 - Mercado Tec-
nológico + Inovação (Modelo de
Negócio e MVP)

MÓDULO 4 - Planejamen-
to e Gestão do Tempo + Ges-
tão Financeira

MÓDULO 5 - Vendas +
Comunicação e Marketing

MÓDULO 6 - Storytelling
e Pitch

- Aulas complementares de
Logística e Estoque e Gestão de
Equipe.

“São os tópicos que mais
impactam na fase inicial da vida
do empreendedor”, comenta
Jennifer Rodrigues, psicóloga e
sócia-fundadora da Empreende
Aí, escola de negócios da peri-
feria para a periferia – parceira
na construção do projeto, em
trabalho apoiado pelo Instituto
CCR, o braço de gestão de in-
vestimento social do Grupo
CCR. “Estamos criando uma
nova cultura de acessibilidade,
geração de renda e transmissão
de conhecimento que, certa-
mente, deixará um grande lega-
do para as próximas gerações”
avalia Jennifer. O Instituto CCR
coleciona cases de geração de

renda no Brasil e já ultrapassou
a marca de 160 milhões de re-
ais convertidos em inclusão so-
cial. Só em 2020, o legado con-
tabiliza 39 iniciativas, em 115
cidades, beneficiando 2,5 mi-
lhões de brasileiros.

Sobre o Empreende Aí

A Escola de Negócios da
Periferia para  Periferia: Empre-
ende Aí é um Negócio  de Im-
pacto Social fundado em 2015,
pela Psicóloga Jennifer Rodri-
gues e o Administrador de Em-
presas Luis Coelho, ambos de
periferia,  com o objetivo de
formar e capacitar novos Em-
preendedores de territórios po-
pulares, comunidades e favelas
através de sua Metodologia Des-
pertando o Empreendedor pre-
sencial e online (que aborda as-
pectos de autoconhecimento,
ideação, modelagem, testagem
e gestão dos negócios) e de
Metodologias cocriadas com
parceiros. Site oficial:
www.empreendeai.com.br

 O Instituto CCR

Entidade privada sem fins
lucrativos que gerencia o inves-
timento social do Grupo CCR,
proporcionando 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, cul-
tura e esporte. Desde a sua cri-
ação em 2014, já foram geren-
ciados R$ 163 milhões, e, so-
mente em 2020, cerca de 2,5
milhões de pessoas foram im-
pactadas em comunidades de
115 cidades, situadas em tre-
chos de atuação das concessio-
nárias da companhia.

Saiba mais em:
www.institutoccr.com.br
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Na última quinta-feira dia 05
de Agosto, a Prefeitura de Jan-
dira, por intermédio da direto-
ria de indústria e comércio, re-
alizou palestra/curso com o
tema empregabilidade Jovem+.
Esta é a primeira de um ciclo
de palestras que terá fim ape-
nas no mês de Dezembro.

A primeira palestra foi mi-
nistrada pelo Professor univer-
sitário Walter Arante, que além
de Professor é empresário e re-
crutador.

De acordo com o palestran-
te Walter Arante: “O mercado
de trabalho tem 15 milhões de
desempregados, no entanto,
existem muitas vagas que não
são preenchidas por falta de ca-
pacitação”.

Foi realçado o fato de que
existem algumas áreas em ex-
pansão, sendo elas:

• Área de Saúde
• Cargos de tecnologia
• Cargos em vendas
• Profissionais Autônomos

produtores de conteúdos
• Designers Gráficos
• Analista de dados
• Setor de Varejo
• Saúde mental

Prefeitura de Jandira realiza ciclo
de capacitações, destinadas aos
desempregados da cidade

Foram apresentados dados
detalhados das áreas destacadas
e posteriormente, o palestrante
destacou que empresas como:
ifood e mercado livre, estão em
busca de mão de obra qualifi-
cada para alguns cargos volta-
dos à tecnologia  da Informa-
ção.

Prof. Walter, apresentou al-
gumas questões as quais acre-
dita-se ajudar aos profissionais
que estão disponíveis para con-
tratação:

Se você fosse demitido ou
decidisse fazer algo diferente a
partir de hoje, o que faria?

Quais empresas estariam
dispostas a contratá-lo?

Por fim, foram apresentados
três passos importantes na con-
quista do sucesso profissional:

1º Passo: “SKILL” (Habili-
dades): - “trabalhos existem, o
que nos falta é preparação”

2º Passo: “Busque orienta-
ção” - Descubra quais são seus
pontos fortes e fracos.

3° Passo: “ construa um pla-
no de carreira”

Ao final da primeira pales-

tra, houve um convite para que
a população de Jandira, acom-
panhe os próximos encontros:

- 31/08 - Você tem Talento!
O trabalho transforma o talento
em genialidade;

- 11/09 - Importância do
cuidado com a mente;

- 21/09 - Profissões do Fu-
turo;

- 05/10 - Encontro com a
Psicologia;

- 19/10 - Autoconhecimen-
to e Mentalidade Financeira;

- 04/11 - Como investir na
bolsa de valores;

- 16/11 - Exercícios Práticos

para controle do estresse no dia
a dia;

- 25/11 - Planejamento Pre-
videnciário: Como ter a melhor
aposentadoria;

- 07/12 - Motivação e Co-
municação para a Vida (Ven-
das).

A Prefeitura de Jandira, por
meio da Secretaria Municipal de
Educação de Jandira (SMEJ),
anuncia a abertura de inscrições
para vagas em creches do mu-
nicípio para o ano letivo de
2022.

As inscrições estarão dispo-
níveis a partir do dia 17 de Agos-
to, no site educjandira.sp.gov.br.
A idade das crianças elegíveis
para as vagas disponíveis é en-
tre 06 meses e 03 anos e 11
meses.

Antes de realizar a inscrição,
é importante que os Pais ou res-
ponsáveis, conheçam as as es-
colas de Jandira, porque na ins-
crição os responsáveis deverão
optar por até duas escolas de
preferência. As escolas que
atendem crianças em idade de
creche são as EMEBs: Algodão
Doce;  Aquarela; Comecinho de
Vida; Engenheiro Leonel Brizo-
la; Flor de Liz; Floresta Encan-
tada; Gente Inocente; Hélio
Moreira; Heneyde Storni Ribei-
ro; José Aparecido Silva de Al-
meida; Maria Dolores Guima-
rães; Profª Elyane Rodrigues
Gonçalves; Nauza Dias Olivei-
ra; Primeiro Passos; Prof. Ale-
xandre S. Rocha; Recanto do
Saber e Wagner Alfredo Pascho-

Secretaria de Educação de Jandira,
anuncia inscrições abertas para creche

alin. Para maiores informações
sobre as Escolas Municipais de
Educação Básica (EMEB). No
portal da SMEJ (https://
educjandira.sp.gov.br) é possí-
vel acessar os endereços de to-
das as unidades aqui descritas.

Em resumo, o processo de

inscrição, que será realizado
apenas de forma online, segue
os passos abaixo:

Passo 1: Acessar o  portal
da SMEJ (https://
educjandira.sp.gov.br), onde na
área superior do portal contém
a opção ‘inscrições creches’

que, após ser clicado, direciona
à um formulário para preenchi-
mento dos dados pessoais da
criança e responsável.

Passo 2: Após contato da
Secretaria de Educação, os pais
ou responsáveis formalizarão as
inscrições, apresentando os se-

guintes documentos:
• Certidão de nascimento da

criança;
• Comprovante de residên-

cia, em nome do pai, mãe ou
responsável legal;

• Documento Oficial com
foto do pai, mãe ou responsá-
vel legal;

• Carteira de vacinação atu-
alizada;

• Cadúnico (caso participe de
Programas Social do Governo
Federal);

• Título de Eleitor do pai,
mãe ou responsável legal.

Além da documentação aci-
ma descrita, é necessário que,
em caso de crianças com ne-
cessidades especiais, os respon-
sáveis entreguem o laudo/rela-
tório, para que estas sejam aten-
didas de forma prioritária.

Importante ressaltar que, os
responsáveis que já realiza-
ram a inscrição para o ano
de 2021, mas ainda não fo-
ram chamados, não precisarão
realizar este processo novamen-
te, pois, a inscrição anterior ain-
da é válida.

Mais informações poderão
ser obtidas pelo telefone:
46199400
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A prefeitura de Jandira, atra-
vés da Diretoria de Políticas
para Mulher e Igualdade Raci-
al, está realizando diversas
ações com a temática do Agos-
to Lilás, que trata-se do mês te-
mático para enfrentamento à
violência doméstica e familiar
contra a mulher.

Uma das ações que estão
sendo realizadas é a entrega de
uma cartilha contendo orienta-
ções sobre alguns níveis de
agressão e de como o agressor
pode começar a coibir a vítima.
Para a entrega dessas cartilhas,
foi utilizada a estratégia de di-
vulgação, em forma de “pedá-
gio” no centro da cidade. Nesta
ação as mulheres foram abor-
dadas na praça central e tam-
bém nos sinais de trânsito, onde
receberam a cartilha e orienta-
ções sobre a temática do Agos-
to Lilás.

A intenção do projeto é
conscientizar as mulheres de
que existe um início e que o pro-
blema encontrado com antece-
dência pode ser tratado da me-
lhor forma, junto com essa ação
há uma intenção muito compa-
nheira de mostrar que a Direto-
ria em questão é um lugar que
visa a segurança da mulher, pro-
teção e sigilo da vítima.

Além da ação realizada no
centro da cidade, as cartilhas
estão sendo disponibilizadas na
Delegacia de Polícia, nos Cen-
tro de Referência da Ação So-

Prefeitura de Jandira realiza ações
contra a violência doméstica
cial (CRAS e também na Dire-
toria da Mulher.

A cidade de Jandira possui
uma rede de atendimento às
mulheres que passam por qual-
quer tipo de violência domésti-
ca. Esta rede inicia com o aten-
dimento do serviço mão amiga,
realizado na Diretoria da Mu-
lher ou na Delegacia de Polícia,
e se estende para a Guardiã
Maria da Penha, que é o braço
de segurança pública com a fi-
nalidade de promover um am-
biente de segurança para as ví-
timas.

De acordo com a Diretoria
da Mulher este mês terá diver-
sas ações com a finalidade de
conscientizar sobre o Agosto
Lilás, dentre estas ações será
realizado um evento no dia 17,
nas dependências da Diretoria,
com a missão de expandir a
mensagem de que as mulheres
de Jandira terão toda a seguran-
ça para sair da condição de ví-
tima de violência doméstica.

Por fim, ressalta-se que vi-
olência doméstica não é apenas
física, conforme destaca a Lei
Maria da Penha (Lei nº 11.340,
de 7 de agosto de 2006), que
define cinco formas de violên-
cia doméstica e familiar. Sendo
elas:

Violência física: ações que
ofendam a integridade ou a saú-
de do corpo como: bater ou es-

pancar, empurrar, atirar objetos
na direção da mulher, sacudir,
chutar, apertar, queimar, cortar
ou ferir;

Violência psicológica: ações
que causam danos emocionais
e diminuição da autoestima, ou
que visem degradar ou contro-
lar seus comportamentos, cren-
ças e decisões; mediante amea-
ça, constrangimento, humilha-
ção, manipulação, isolamento,
vigilância constante, perseguição
contumaz, insulto, chantagem,
violação de sua intimidade, ri-

dicularização, exploração e limi-
tação do direito de ir e vir, ou
qualquer outro meio que cause
prejuízo à saúde psicológica e à
autodeterminação;

Violência sexual: ações que
forcem a mulher a fazer, man-
ter ou presenciar ato sexual sem
que ela queira, por meio de for-
ça, ameaça ou constrangimen-
to físico ou moral;

Violência patrimonial: ações
que envolvam a retirada de di-
nheiro conquistado pela mulher

com seu próprio trabalho, as-
sim como destruir qualquer pa-
trimônio, bem pessoal ou ins-
trumento profissional;

Violência moral: ações
que desonram a mulher dian-
te da sociedade com menti-
ras ou ofensas. É, também,
acusá-la publicamente de ter
praticado crime. São exem-
plos: xingar diante dos ami-
gos, acusar de algo que não
fez e falar coisas que não são
verdadeiras sobre ela para os
outros.

A Secretaria Municipal de
Educação de Jandira (SMEJ),
apresenta os novos  integrantes
do Conselho Municipal de Edu-
cação do município de Jandira.

A escolha ocorreu por meio
de indicação e eleição de acor-
do com a representatividade ,
os conselheiros foram nomea-
dos através do decreto nº 4.407.

O  Conselho Municipal de
Educação exerce um papel de
articulador e mediador das de-
mandas educacionais junto ao
gestor municipal e desempe-
nham funções normativa, con-
sultiva, mobilizadora e fiscaliza-
dora. Os conselhos municipais
de Educação estão presentes em
86% das cidades brasileiras.
Com funções diversificadas,
eles ajudam a estabelecer um
maior controle da gestão muni-
cipal de ensino e, se bem con-
duzidos, podem ser um impor-
tante pilar de uma gestão demo-
crática, com a participação da

Conselho Municipal de Educação de Jandira tem nova composição

sociedade civil nas decisões
políticas relacionadas à Edu-
cação. O conselho funciona
como mediador e articulador
da relação entre a sociedade
e o gestor da Educação munici-
pal. Destacam-se cinco funções
do órgão:

 • Normatizar: elaborar as
regras que adaptam para o mu-
nicípio as determinações das leis
federais e/ou estaduais e que as
complementem, quando neces-
sário.

• Deliberar: autorizar ou
não o funcionamento das esco-
las públicas municipais e da rede
privada de ensino. Legalizar
cursos e deliberar sobre o cur-
rículo da rede municipal de en-
sino.

 • Assessorar: responder aos
questionamentos e dúvidas do
poder público e da sociedade.
As respostas do órgão são con-
solidadas por meio de parece-
res.

• Fiscalizar: acompanhar a
execução das políticas públicas
e monitorar os resultados edu-
cacionais do sistema municipal.

 A nova composição, do
Conselho Municipal de Edu-
cação, terá a presidência da
Profª Rita de Cássia Pereira
dos Santos, e terá  em sua com-
posição representantes do:
Poder Executivo; Corpo Do-
cente da rede municipal de en-
sino; Diretores das escolas es-
taduais e também das munici-
pais; da Secretaria de Educa-
ção; das escolas particulares;
Pais de alunos da rede muni-
cipal; Conselhos das escolas
municipais; entidades sociais;
Sindicato e, por fim, represen-
tante dos alunos maiores de 18
anos (EJA)
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No dia 11/08 Quarta-feira,
a Diretoria de Esporte e Lazer
de Jandira,realizou evento de
apresentação do projeto Progra-
ma Agita +, que tem como ob-
jetivo incentivar a prática de
esportes e atividades esportivas.

A iniciativa deste programa
nasceu de observações, confor-
me nos comunicou a Coorde-
nação da Diretoria de Esporte:

“Pensamos em criar o AGI-
TA+, pois observamos muitas
pessoas na Área de Lazer do
Trabalhador de Jandira, reali-
zando exercícios a atividades
físicas de forma inadequada,
podendo ocorrer um grande ris-
co de lesões ou problemas mai-
ores.“ afirmou.

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

“É um projeto de extrema
importância, o Esporte é saú-
de, vigor, pois é preciso que as
pessoas coloquem seus corpos
em atividade” declarou Sandra
Pacheco, Professora de Ginás-
tica artística no município.

Diretoria de Esporte e Lazer de
Jandira realiza evento para
divulgação do programa AGITA +

O Programa AGITA +,
acontece na Área de Lazer do
Trabalhador, localizado na Via
de Acesso João de Góes, s/n -
Jardim São Luiz. E proporcio-
na atividades de Segunda a Sex-

ta feira – Manhã – 08h00 às
09h00 e Noite – 18h00 às
19h00.

“A importância do nosso
programa é auxiliar o munícipe
a recuperar a auto-estima, de-

vido a pandemia percebemos
um alto grau de tristeza em re-
lação às pessoas" ressaltou o
Diretor de Esporte Abilio
Kouzmin.

A Diretoria de Esporte

de Jandi ra  des tacou  tam-
bém que  a  a t iv idade  f í -
s i c a  é  u m a  f e r r a m e n t a
mui to importante na pre-
venção e/ou recuperação da
COVID-19.

Prefeito Doutor Sato e o vice- Piti, marcaram presença no Programa AGITA +, que acontece na Área de Lazer do Trabalhador

A Prefeitura de Jandira, por
meio da Secretaria Municipal de
Saúde (SMS), realizou a entre-
ga de 104 kits de uniforme, des-
tinados aos Agentes Comunitá-
rios de Saúde da cidade. Cada
kit contém um agasalho apro-
priado para dias de chuva fra-
ca, e um boné para proteção em
dias de Sol.

De acordo com o Diretor
Técnico da Secretaria de Saú-
de Davi Rodrigues, os Agentes
Comunitários de Saúde (ACS):

“Atuam como um importan-
te articulador entre as unidades
de saúde (UBS) e a população,
pois, cada ACS  é responsável
por uma área, onde conhece as
pessoas que residem  e suas ne-
cessidades de saúde. Os ACSs
levam estas necessidades da
população para a equipe de saú-
de avaliar e atuar na solução dos
problemas. Eles também são
articuladores importantes para
levar as propostas de solução

Secretaria de Saúde de Jandira entrega novos
uniformes aos Agentes Comunitários de Saúde

das UBSs para a população.”

Dada a importância do tra-
balho dos ACSs, é essencial que
a população tenha segurança de
abrir as portas de sua residên-
cia, para que este profissional
consiga levantar as necessida-
des da residência para a Unida-

de Básica de Saúde em que
atua, conforme a Agente Comu-
nitária de Saúde Cláudia Vieira
destacou:

“Agora nós temos nosso uni-
forme e crachá, e isto é de mui-
ta importância para nós, somos
representantes da prefeitura que

fazem algumas visitas às casas
dos pacientes, isso proporciona
segurança aos nossos pacientes
e a nós”

Conforme os relatos acima,
o trabalho dos Agentes Comu-
nitários de Saúde (ACS) na ‘ar-
ticulação entre a Unidade Bási-

ca de Saúde e as famílias’ é de
suma importância como estra-
tégia da Saúde da Família, e a
iniciativa de identificação em
forma de crachá e uniforme tra-
rá maior segurança para os agen-
tes e também para as
famílias,ambas prioridades para
a Prefeitura de Jandira.
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Deixe seu ambiente se destacar

com o brilho do nosso trabalho!

Equipe formada por profissionais
altamente capacitados
e que amam o que fazem!!
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A Prefeitura de Carapicuíba
segue trabalhando para gerar
novas oportunidades de traba-
lho para a população. Por isso,
na próxima terça-feira, 17, será
realizado o mutirão de empre-
go. Serão mais de 800 vagas em
diversas áreas.

Os interessados devem com-
parecer com o currículo atuali-
zado às 8 horas no PAT Cara-
picuíba, localizado no Ganha
Tempo (dentro do Plaza Shop-
ping), na estrada Ernestina Vi-
eira, 149 – Vila Dirce. As se-
nhas são limitadas.

Vagas disponíveis:

- Auxiliar de logística
- Diarista
- Auxiliar de produção
- Operador de atendimento
- Telemarketing ativo de

vendas
- Ajudante de carga e des-

carga
- Operador de empilhadeira
- Analista fiscal
- Cartazista

Prefeitura de Carapicuíba realiza mutirão

de emprego com mais de 800 vagas
- Mordomo
- Pintor industrial
- Retificador
- Torneiro Mecânico
- Eletricista
- Confeiteiro

 PAT

O Posto de Atendimento ao
Trabalhador de Carapicuíba é
uma referência na cidade para
quem deseja ser inserido ou
reinserido no mercado formal
de trabalho, assim como para
as empresas que querem con-
tratar novos colaboradores. O
PAT conta com o setor de cap-
tação de vagas. Trata-se de uma
"ponte" entre os munícipes que
buscam um emprego, e os em-
pregadores que ofertam suas
vagas. As equipes realizam bus-
ca ativa dessas oportunidades,
de acordo com o público do
PAT. Os responsáveis pela pré-
seleção fazem todo o acompa-
nhamento do candidato duran-
te os processos seletivos, sem-
pre com muita dedicação, res-
ponsabilidade e transparência.

A Prefeitura de Carapicuíba publicou
o edital com 176 vagas remuneradas de
estágio. As oportunidades são em qua-
tro áreas: administração de empresas,
engenharia ambiental, engenharia civil e
pedagogia bacharelado.  As vagas são
destinadas aos estudantes do ensino su-
perior.

São 40 vagas na área de administra-
ção de empresas, 6 na engenharia ambi-
ental, 40 para engenharia civil e 90 para
pedagogia bacharelado.

As inscrições estão abertas até às 12
horas do dia 25 de agosto. O estagiário

Prefeitura abre processo
seletivo com mais de 170
vagas para estagiários

recebe bolsa-auxílio de R$ 900 e vale-
transporte. A jornada semanal é de 30
horas, sendo 6 horas diárias.

Para realizar a inscrição no processo
seletivo, o (a) candidato (a) deverá aces-
sar o site do CIEE: www.ciee.org.br, cli-
car no acesso para “estudantes”, locali-
zar na lista de “processos seletivos” o
logotipo da Prefeitura de Carapicuíba
(Edital 02/2021) e clicar no link.

Após a avaliação, a lista de classifi-
cação com o resultado dos (as) aprova-
dos (as) será divulgada no site do CIEE
no dia 10 de setembro.

{BELEZA & CIA}
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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

A Prefeitura de Carapicuíba
vacinará as pessoas com 20
anos ou mais até 12 de agosto.
No dia 10 de agosto foram imu-
nizadas pessoas com 22 anos,
já no dia 11 de agosto aqueles
que possuem 21 anos e na quar-
ta-feira (12), será a vez da po-
pulação com 20 anos ou mais.

Os documentos necessários
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

Prefeitura de Carapicuíba
anuncia calendário de vacinação

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 9 às 18 horas, aos sábados
das 9 às 16 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-
bém devem apresentar o com-
provante do recebimento do
Benefício de Prestação Conti-
nuada da Assistência Social.

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

 Fique atento
Pessoas que sejam pacien-

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

Vacina já
O Governo do Estado lan-

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

Vacina contra a fome
Para potencializar as ações

que auxiliam quem mais preci-
sa, é necessário unir forças.

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

A ação tem como objetivo
beneficiar famílias em situação
de vulnerabilidade, buscando
garantir a segurança alimentar
durante a pandemia do corona-
vírus, por meio de arrecadação
de alimentos não perecíveis,
como: macarrão, arroz, feijão,
leite em pó, café, óleo, açúcar
e molho de tomate. Quem for
se vacinar pode doar 1kg de ali-
mento em um dos polos de va-
cinação.
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A Prefeitura do Município
de Carapicuíba, por meio da
Secretaria de Receita e Rendas,
realizou um treinamento com
funcionários do setor para co-
nhecerem a plataforma “Pref
Book”, que visa trazer moder-
nização nos trâmites de proces-
sos e demais serviços hoje usa-
dos na plataforma “Cidadão On-
line”. A plataforma fornecerá
todos os serviços para pessoas
físicas e jurídicas, proporcio-
nando um melhor atendimento
ao contribuinte.

O “Pref Book” é um siste-
ma já utilizado por mais de 10
prefeituras e que contemplará
as funções já atendidas pelo Ci-
dadão On-line de maneira mais
centralizada, com maior agi-
lidade, praticidade e transpa-
rência. Com um simples ca-
dastro, o contribuinte terá
acesso a todos os seus pro-
cessos novos e antigos, qui-
tar tributos, configurar docu-

ATENDEMOS

PELO DELIVERY

Conheça o “Pref Book”:
nova plataforma da Secretaria
de Receita e Rendas

mentos por assuntos e demais
funções que facilitarão o traba-
lho entre secretaria e munícipe.

Por ser uma nova platafor-
ma, a Secretaria de Receita e
Rendas irá fazer a substituição
de maneira gradativa, começan-
do pelo MEI - Microempreen-
dedor Individual, que já poderá
realizar todos os atendimentos
burocráticos: desde a inscrição,
acompanhando o andamento
dos processos e identificando
cada setor, até o encerramento
de todas as atividades.

Cada munícipe terá um
cadastro único, sendo neces-
sário a utilização do CPF e
e-mail para realizar o cadas-
tro. Em seguida, será neces-
sário informar uma senha de
acesso. Após a  inscrição,
a plataforma estará disponí-
vel para melhor atendê-lo.
Além disso, a Secretaria irá
disponibilizar um manual para
os cidadãos.

Cada munícipe terá um cadastro único, sendo necessário a utilização do CPF e e-mail para realizar o
cadastro
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Um incêndio, provavelmen-
te criminoso, atingiu um pátio
de veículos em Carapicuíba.

Testemunhas declaram ter
visto uma moto parar no local
e, minutos depois, um rapaz sair
com a blusa em chamas. Ele
chegou a tirar a roupa e jogar
no chão. Mesmo atingido pelo
fogo, o motoqueiro conseguiu
fugir.

No terreno que fica na es-
trada Tambory, altura do núme-
ro 693, estavam guardados cin-
co carros.

Dentre eles, uma Variant
bege, fabricada em 1970, de
propriedade de Alex de Sou-
za Castilla. O veículo deu

Motoqueiro ateou fogo em
5 carros em Carapicuíba

Foto: ilustrativa

perda total.

Uma BMW X1 e uma Fio-
rino, placas PXQ 8501, ambos
de Carapicuíba, de propriedade
de Karina da Silva Costa, tam-
bém foram atingidos pelas cha-
mas. A BMW foi totalmente
destruída pelo fogo.

No local, que servia como
estacionamento ,  t ambém
estavam uma Kombi bran-
ca, placas EDZ 4995, ano
2008, além de uma carca-
ça de veículo abandonada. A
Kombi foi totalmente incendia-
da.

O caso foi registrado no 1°
Distrito Policial de Carapicuíba
e será investigado.
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LANÇAMENTOS 2021

APROVEITE. SÓ AQUI TEM!
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Osasco fará drive-thrus de vacina contra
covid para 18 anos+ neste final de semana

A Prefeitura de Osasco, por
meio da Secretaria de Saúde,
realizará drive-thus no sábado
e domingo, 14 e 15/8, para va-
cinação da 1ª dose contra a co-
vid-19 de pessoas com 18
anos+. Eles funcionarão no es-
tacionamento da Prefeitura,
com acesso pela Rua Narciso
Sturlini, das 9h às 16h.

Para vacinar-se nos drive-
thrus é preciso fazer o agen-
damento na Centra l  156
(3651-7080) ou pelo app 156
Osasco e, no momento da
imunização, apresentar docu-
mento com foto e comprovan-
te de endereço. Também é ne-
cessário fazer o pré-cadastro no
www.vacinaja.sp.gov.br.

Nas UBSs e CAIs, que se-
guem outro cronograma de va-
cinação, também é necessário
o agendamento na Central 156
(3651-7080) ou pelo app 156
Osasco para o período da ma-
nhã. À tarde é livre demanda,
mas há distribuição de senhas
em quantidade limitada.

Serviço

Vacinação contra a covid
18 anos+
Dias: 14 e 15/8, das 9h às

16h
Local: Estacionamento da

Prefeitura (Rua Narciso Sturli-
ni)

• Necessário agendamento
na Central 156 (3651-7080) ou
app 156 Osasco

• Pré-cadastro no
www.vacinaja.sp.gov.br.

• Apresentar documento
com foto e comprovante de re-
sidência

UBSs e CAIs
. Necessário agendamento

na Central 156 (3651-7080) ou
pelo app 156 Osasco para o pe-
ríodo da manhã

. À tarde é livre demanda,
mediante distribuição limitada
de senhas

. Fazer o pré-cadastro no
www.vacinaja.sp.gov.br.

. Apresentar documento com
foto e comprovante de residên-
cia

 Na quarta-feira, 11/8, o
prefeito de Osasco, Rogério
Lins, teve um encontro com o
atacante Antony, do Ajax (Ho-
landa), que recentemente con-
quistou o bicampeonato olím-
pico com a Seleção Brasileira
em Tóquio (Japão).

Nascido em Osasco, o atle-
ta de 21 anos iniciou sua vida
esportiva na cidade e ainda
menino foi para as categorias
de base do São Paulo Futebol
Clube, onde foi promovido à

Atacante Antony
recebe homenagem
pela conquista
olímpica

Fotos: Marcelo Deck

equipe profissional aos 18 anos.
“Que você continue servin-

do de exemplo para motivar
muitos jovens da nossa cidade.
O esporte transforma”, disse
Lins, ao entregar ao jogador
uma placa de homenagem da
Prefeitura pela conquista do
ouro olímpico.

Os secretários Rodolfo Cara
(Esporte), Sérgio Di Nizo (Go-
verno) e Thiago Silva (Comu-
nicação) também participaram
do encontro.

{RECONHECIMENTO}

Fonte: Comunicação Social TJSP
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A líbero, titular em Osasco, integra a Seleção
Brasileira de Vôlei Feminino, medalha de prata
nas Olimpíadas de Tóquio

Fotos: Marcelo Deck

O prefeito de Osasco, Ro-
gério Lins, acompanhado da
primeira-dama, Aline Lins, e da
vice-prefeita, Ana Maria Rossi,
recebeu na terça-feira, 10/8, na
sala de Reuniões de seu gabi-
nete, a medalhista de prata nas
Olimpíadas e integrante do Vô-
lei Osasco Audax/São Cristóvão,
a líbero Camila Brait. A atleta,
que teve grande desempenho
nos Jogos Olímpicos Tóquio-
2020, no Japão, recebeu de
Aline Lins um buquê de flo-
res e do prefeito uma placa
de homenagem em agradeci-
mento pela sua atuação na
Seleção Brasileira.

Brait é considerada a melhor
líbero do Brasil e festejou mui-
to a prata do Vôlei Feminino do
Brasil. “Muito obrigada a todos
pelo carinho. Sou muito feliz
em Osasco. Cheguei aqui com
19 anos e entrei para o time. O
Luizomar me deu uma oportu-
nidade como líbero, ele apos-
tou em mim e disse que eu dava
conta. Nem eu acreditava em
mim. Sou muito grata a ele por
isso. Depois foram acontecen-
do só coisas boas na minha vida.
Conheci meu esposo aqui em
Osasco, formei família aqui,
jogo aqui. Sou muito grata por
essa cidade que eu amo. Muito
obrigada!”, disse Brait.

“Hoje é um dia de muito or-
gulho para nossa cidade. Temos
muito orgulho de ter você aqui.
Não precisava nem ter subido
no pódio, só de nos representar
somos muito gratos. Você está

aqui com sua mãe e sua filha.
Com certeza, não somos nada
sem a nossa família. Agradeço
o apoio de minha esposa que
sempre me acompanha e incen-
tiva. Você é exemplo para mui-
tas pessoas. Minha filha se ins-
pira em você. Tem finais de se-
mana que tenho que jogar vôlei
com ela, pois ela pratica o es-
porte, e tem você como exem-
plo. Sabemos que não é nada
fácil ser atleta de alto rendimen-
to. Então, parabéns e muito
obrigado por ser o orgulho de
Osasco”, agradeceu o prefeito
Rogério Lins.

O prefeito aproveitou o mo-
mento para mandar lembranças
a Tandara. “Mande um abraço
a Tandara e avise que a gente

O Brasil recebeu 21 medalhas nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020,
sendo sete de ouro, seis de prata e oito de bronze.

Abaixo os vencedores:

• Medalha de Ouro •

Time de Futebol Masculino
Ana Marcela Cunha – maratona aquática
Isaquias Queiroz - canoagem de velocidade C1 1000m
Ítalo Ferreira – surfe
Herbert Conceição – boxe na categoria peso médio
Martine Grael e Kahena Kunze – vela
Rebeca Andrade – medalha no salto da ginástica artística

• Medalha de Prata •

Time de Vôlei Feminino
Kelvin Hoefler – skate street
Pedro Barros – skate park
Rayssa Leal – skate street
Rebeca Andrade – medalha na ginástica artística feminina individual
Beatriz Ferreira – boxe categoria peso leve

• Medalha de Bronze •

Abner Teixeira – boxe, peso pesado
Alison dos Santos – atletismo: 400 metros com barreiras
Bruno Fratus – natação, nos 50 metros livre
Daniel Cargnin – judô, na categoria peso meio-leve, até 66 kg
Fernando Scheffer – natação, nos 200 metros livre
Luisa Stefani e Laura Pigossi – dupla de tênis
Mayra Aguiar – judô, na categoria meio-pesado, de até 78 kg
Thiago Braz – salto com vara

acredita nela. Toda tempestade
passa e depois vem a bonança.
Mande lembranças a seu espo-
so, Caio, também”, concluiu.

Também participaram da
cerimônia de homenagem, os
pais da atleta, Cleides Moura de
Paula Brait e Celso Aparecido
Brait, a filha Alice, de 3 anos,
Luci, babá da família, Marcos
Patrício, administrativo do Vô-
lei Osasco, o presidente da Câ-
mara, Ribamar Silva, o verea-
dor Carmônio Bastos, os secre-
tários municipais, Rodolfo Ro-
drigues Cara (Esporte, Recrea-
ção e Lazer), Sérgio Di Nizo
(Governo), Thiago Silva (Co-
municação), Bruno Mancini
(Finanças), entre outros.

Jogos Olímpicos Tóquio - 2020

Camila Brait é homenageada
pelo prefeito Rogério Lins
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Durante a 17ª Sessão Ordi-
nária da Câmara Municipal de
Osasco, realizada na terça-feira
(10), Ribamar Silva (PSD) re-
cebeu manifestações de apoio
de parlamentares para que se
candidate a deputado federal
nas eleições de 2022.

José Carlos Santa Maria
(Patriota) deixou claro seu
apoio. “O Ribamar cresceu de-

Vereadores apoiam provável candidatura

de Ribamar Silva para deputado federal
mais aqui, está na hora de ir para
Brasília”, comentou. A fala de
Santa Maria foi reforçada por
Délbio Teruel (DEM) que acre-
dita que a eleição de Ribamar
Silva abre espaço para novos
vereadores. “Quero reforçar as
palavras do Zé Carlos, acho
importante abrir oportunidades
para mais vereadores, e quem
sabe teremos mais um represen-
tante de em Brasília”

E se depender do líder do
Podemos na Câmara, Carmô-
nio Bastos, a candidatura de
Ribamar Silva sairia pelo seu
partido. Bastos reforçou o
convite para que o presiden-
te mude de legenda ao sau-
dar o Lau Alencar.  “Gosta-
ria de saudar o Lau Alencar,
que tanto tem me cobrado
sobre os convites que tenho
feito aqui para o Senhor mu-
dar de legenda. O Ribamar é
sempre democrático, sempre
divide o trabalho com os de-
mais vereadores”.

Para Pelé da Cândida
(MDB) a Câmara Municipal “fi-
cou pequena” para Ribamar Sil-
va. “Vejo que essa Casa ficou
muito pequena para o Ribamar.
Estou preparado para lutar,
mesmo sendo do MDB, para
apoiá-lo. O Ribamar está pre-
parado para chegar em Brasí-
lia, devido a sua caminhada du-
rante tantos anos. Acho que em
Brasília ele pode nos ajudar a
trazer benefícios para a cidade”,
afirmou o vereador.

Câmara recebe manifestantes
que reivindicam moradias

Na manhã de terça-feira (10),
centenas de moradores da Ocupa-
ção Esperança, no Jardim Santa
Fé, estiveram na Câmara Munici-
pal de Osasco, antes do início
da 17ª Sessão Ordinária, que
contou com a presença do
Prefeito Rogério Lins.

Uma comissão liderada pela
advogada do “Movimento Luta
Popular por Moradias”, Irene
Maestro, foi recebida pelo Pre-
sidente da Câmara, vereador Ri-

bamar Silva e pelos parlamenta-
res  Carmônio Bastos (Podemos),
Josias da Juco (PSD), José Car-
los Santa Maria (Patriota), Rogé-
rio Santos (PL), Juliana da Ativoz
(PSOL) e Joel Nunes (Republica-
nos).

“A luta por regularização de
moradias é uma demanda que há
anos é pautada na Câmara Muni-
cipal, mesmo com os avanços al-
cançados pelo município, sabe-
mos que há muita coisa para

Moradores da ocupação Esperança foram recebidos pelo Presidente do Legislativo Ribamar e vereadores

Fotos: Robson Cotait

ser feita. Ouvir a demanda e bus-
car soluções para essa questão é
um dos nossos compromissos”,
comentou Ribamar.

Os representantes do  Mo-
vimento solicitaram ao presi-
dente da Câmara agilidade na
apreciação do Projeto de Lei
Complementar n° 16/2020, que
define o terreno como ZEIS
(Zona Especial de Interesse
Social), e caso aprovado res-
guarda condições de moradia

digna para essa população.

A vereadora Juliana da Ativoz
que acompanhou os manifestan-
tes elogiou a postura de Ribamar
Silva. “Fomos muito bem recebi-
dos. Isso foi muito importante
porque essa escuta da popula-
ção faz toda a diferença”.

Após serem recebidos por

Ribamar Silva, os moradores se
dirigiram para a Prefeitura de
Osasco onde foram recebidos
pelo secre t á r io  de  Hab i t a -
ção, Pedro Sotero. De acor-
do com representantes  dos
moradores ,  a  manifes tação
acontece em momento em que
o proprietário do terreno busca
reintegração de posse.
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Por Ana Luísa Rodrigues

A primeira Sessão Ordinária
do Legislativo de Osasco, após
o recesso parlamentar, acon-
teceu na manhã desta terça-
feira (10), no Plenário Tira-
dentes, e contou com a pre-
sença do prefeito Rogério Lins
(PODE), da vice-prefeita Ana
Maria Rossi (PL) e de secretá-
rios municipais.

Lins agradeceu os parlamen-
tares e aproveitou para ressal-
tar a importância dos trabalhos
desenvolvidos pelo Legislativo
Osasquense.

“Cada um dos senhores está
ajudando a cidade de Osasco,
independentemente do partido,
da bandeira. Todos os proje-
tos importantes para a cida-
de estão tendo o apoio de
vocês. E quem ganha com
essa união, com essa harmo-
nia, é a população. Porque cada
projeto beneficia alguém lá na
ponta”, discursou o chefe do
Executivo de Osasco.

O prefeito aproveitou a
oportunidade para falar dos pro-
jetos que estão em execução na
cidade, como a vacinação con-
tra a covid-19, que está em fase
avançada. Ele também desta-
cou as novidades que chegarão
para a população em breve.

“Osasco, neste enfrentamen-
to da pandemia, caminha a pas-
sos largos. Quanto mais rápido
tivermos a nossa população imu-
nizada, mais proteção para to-
das as famílias. Isso será muito
importante para todos os seto-
res; traz outros desdobramen-
tos, nos setores da educação, de
eventos, na geração de empre-
gos”, comentou.

Segundo Lins, com o avan-
ço da vacinação haverá reorga-
nização no sistema de saúde.
“Teremos equipamentos na
zona norte, como o P.S Osmar
Mesquita, que receberão me-
lhorias. Assim como muitas uni-
dades de saúde na cidade estão
tendo. Muitas unidades passa-
ram por uma reconstrução que
hoje atende todos os critérios
técnicos”, afirmou.

Novos projetos

O chefe do executivo tam-
bém falou sobre o projeto Osas-
co 60 anos que será apresenta-
do em breve, do programa de
recapeamento, da nova ilumina-
ção das ruas, das novas cre-
ches, da reestruturação do sis-
tema de saúde, do Hospital da
Criança e também abordou o
trabalho de acolhimento da po-
pulação vulnerável feita pela

Câmara de Osasco recebe
prefeito Rogério Lins

(foto: Robson Cotait)

Prefeito Rogério Lins participou da sessão

Prefeitura de Osasco através do
Programa Recomeçar. “O aco-
lhimento vai mais do que ali-
mentar, higienizar e proteger. É
acolher, entender o problema e
tentar inseri-lo de volta na soci-
edade. Temos inúmeros teste-
munhos de pessoas que muda-
ram sua vida através do progra-
ma”, afirmou.

Demandas

Após a fala de Rogério Lins,
foi a vez da maioria dos verea-
dores usar o microfone parabe-
nizar o prefeito pelos resultados
obtidos na administração da ci-
dade e apresentar demandas.

Lúcia da Saúde (PODE) res-
saltou que a parceria com as clí-
nicas médicas com preços de
SUS (Sistema Único de Saúde)
é uma solicitação antiga, que

visa reduzir as filas de espera
na saúde e pediu para que as
clínicas menores não sejam es-
quecidas. Líder do PSD, Josias
da Juco, aproveitou para para-
benizar a forma como a Secre-
taria de Educação se preparou
para o retorno às aulas e para
pedir reforço no monitoramen-
to das unidades escolares para
reduzir furtos. Ralfi Silva (Re-
publicanos) destacou a transfor-
mação de Osasco em polo tec-
nológico, referência no atendi-
mento aos animais e na saúde.
Julião (PSB) falou sobre os
avanços da cidade na região
norte e aproveitou para solici-
tar melhorias para a região do
Jardim Santo Antônio. Carmô-
nio Bastos (Podemos) parabe-
nizou o prefeito afirmando que
o trabalho do chefe do executi-
vo tem melhorado bastante a
qualidade de vida dos osas-
quenses. Elza Oliveira (Pode-
mos) ressaltou o trabalho diário
feito pela Câmara Municipal de

Osasco, sobre a parceria entre
legislativo e executivo e também
falou sobre a importância do
trabalho das mulheres na políti-
ca. Michel Figueiredo (Patrio-
ta) agradeceu pela reforma da
Unidade Básica Maria Goreti,
entregue recentemente e falou
sobre algumas de suas indica-
ções como a padronização do
atendimento nas UBS, refor-
çando a prevenção, a colocação
de DIU nas mulheres nas UBS,
da melhora no atendimento of-
talmológico e da presença de
dentistas em todos os períodos
de atendimento nas UBS. Juli-
ana da Ativoz (PSOL) falou so-
bre a necessidade de reforçar o
contato com o executivo. Em
relação às demandas da cidade,
Ana Paula Rossi (PL) reforçou
a necessidade do Bolsa Aluguel
para mulheres vítimas de vio-
lência e, emocionada, falou so-
bre os sonhos de ajudar a po-
pular da cidade, “nossa cidade
tem muitas demandas e a gente

fica feliz em ver que a cidade
está em ritmo acelerado em to-
das as áreas”. Batista Comuni-
dade (Avante), José Carlos San-
ta Maria (Patriotas), Adauto
ToTo, Pelé da Cândida (MDB),
Paulo Junior (PP) e Délbio Te-
ruel (DEM) também elogiaram
o trabalho da Prefeitura de
Osasco.

O presidente da Casa, Riba-
mar Silva (PSD) encerrou as
falas dos vereadores elogiando
a parceria com o Executivo que,
para ele, tem sido fundamental
para os trabalhos da Câmara.
“Essa casa se compromete a
votar favorável a seus projetos
sempre que eles forem de inte-
resse da nossa população, por-
que os avanços que vemos são
indescritíveis”.

Líder do PSD, Josias da Juco,
aproveitou para parabenizar
a forma como a Secretaria
de Educação se preparou
para o retorno às aulas e
para pedir reforço no
monitoramento das
unidades escolares
para reduzir furtos.
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{VÍTIMA DA COVID-19}

{CHARGE}

O ator estava com 85 anos
de idade e precisou ser intuba-
do por conta de complicações

da doença

Tarcísio Meira morreu na
quinta-feira (12) vítima de Covid-
19. O ator estava com 85 anos e
precisou ser internado por conta
de complicações da doença cau-
sada pelo novo coronavírus no úl-
timo dia (6). Nos últimos dias, o
quadro do artista estava estável,
mas ele permanecia intubado na
UTI.

O ator foi internado junto da
esposa Glória Menezes no Hos-
pital Albert Einstein, em São Pau-
lo. Segundo o filho do casal, Tar-
císio Filho, os pais passaram qua-
se todo o período da pandemia
em um sítio e já estavam vacina-
dos contra a Covid-19 . Mocita
Fagundes, nora de Tarcísio e Gló-
ria, contou que os sogros contra-
íram a doença em um momento
de descuido.

O quadro de saúde de Tarcísio
foi mais crítico do que o de Gló-
ria Menezes. A atriz apresenta sin-
tomas leves da doença e segue
internada no quarto. O ator estava
na unidade de tratamento intensi-
vo (UTI) e precisou ser intubado
e passar por diálise.

Tarcísio Meira nasceu em São
Paulo em 1935. Ele começou no
teatro na década de 1950 e es-
treou na televisão em 1959, na
extinta TV Tupi, no teleteatro
"Noites Brancas". Dois anos de-
pois, o ator contracenou pela pri-
meira vez com Glória Menezes.

Abalado, Lima Duarte manda recado para

Paulo José e Tarcísio Meira: “Já já eu estou por aí”
Aos 91 anos, Lima Duarte

publicou um vídeo emocionan-
te se despedindo de Paulo José
(1937-2021) e Tarcísio Meira
(1935-2021) e relembrou seus
momentos ao lado dos amigos.

“A morte não tem nada de
espetacular. Espetacular é a
vida, especialmente a desses
dois, Paulo José e Tarcísio Mei-
ra! Se vai um pedaço fantásti-
co, uma etapa maravilhosa da
cultura brasileira”, disse o ator,
bastante emocionado.

“Descansem em paz, queri-
dos amigos, queridos membros
da minha vida, membros de
mim, pedaços de mim”, com-
pletou Lima. Em seguida, ele
relembrou alguns momentos
marcantes de sua vida profissi-
onal ao lado dos dois amigos.

“Trabalhava no teatro de
arena em 1961 e estava ensai-
ando uma peça do Chico de
Assis, pessoas lindas do teatro,

Morre Tarcísio Meira aos 85 anos,

vítima de Covid-19

Eles se casaram no ano seguinte
e em 1964 tiveram o único filho,
Tarcísio Filho.

O ator estreou na Globo em
1967. Tarcísio Meira teve gran-
des trabalhos na emissora como
"Irmãos Coragem", "O Tempo e o
Vento" e "A Favorita". O último
trabalho dele foi em 2018 na no-
vela "Orgulho e Paixão".

Todos. Aí eu fui receber alguns
deles, como o Trófeu Impren-
sa, super importante, e disse:
‘Gente, é injusto esse prêmio.
Esse ano, quem deveria ganhar
todos os prêmios é o Tarcísio
Meira’, pelo seu personagem
em Grande Sertão: Veredas”,
relembrou ele.

“Ele fez Hermógenes de for-
ma espetacular. E fez também
no mesmo ano o Capitão Ro-
drigo, de O Tempo e o Vento.
Foi lindo de ver”, disse o vete-
rano.

Por fim, Lima Duarte man-
dou um recado:  “Lá se vai um
pedaço fantástico da cultura
brasileira. Eles foram maravilho-
sos e pautaram a nossa cultura
com as suas personalidades e ne-
cessidade de busca. Descansem
em paz. Já já eu estou por aí”,
finalizou ele.

Tarcísio Meira e Paulo José (Reprodução)

quando vi um rapaz. Ele tinha
chegado do Sul e ficou ali, no
teatro, se apaixonou pelas idei-
as. Eu trabalhava lá quando o
Paulo José ficou morando no
teatro de arena”, disse Lima
Duarte sobre Paulo José.

“Quando eu fiz o Sassá
Mutema, em 88 ou 89, eu ga-
nhei todos os prêmios de ator.
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