
LEIA AS  NOTÍCIAS DA SEMANA DAS CIDADES DA REGIÃO:

Página 5 Página 08 Página 14 Página 18 Página 22

ANO 13 | EDIÇÃO SEMANAL  Nº 149 | SÁBADO, 21 DE AGOSTO DE 2021

S
E
M
A
N
A
L

CIRCULAÇÃO: Carapicuiba, Barueri, Jandira, Itapevi,  Osasco, Santana de Parnaíba e Cotia

D-I-G-I-T-A-L

Primeira etapa do Parque Linear será inaugurada neste sábado
Página 04

Domingo começa
vacinação de adolescen-
tes de 12 anos ou mais
com comorbidades

Prefeito Marcos Tonho
anuncia obras de
duplicação da Estrada
da Bela Vista
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divulga a 13ª Conferên-
cia de Assistência Social
do Município

Prefeitura de inicia
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tes com comorbidades
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Ribamar Silva se licencia
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Josias da JUCO estará no
comando da presidência
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Setor elétrico lança campanha
contra o desperdício de energia

Campanha terá peças
publicitárias na televisão,
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POLÍTICA

Com as presenças dos Prefeitos, Rubens Furlan, Marcos Neves
e Dr. Sato, Vinholi realiza grande encontro regional do PSDB!

“É muito triste ver que o Brasil de hoje é  muito pior
que o da minha juventude”, iniciou o prefeito de Barue-
ri, Rubens Furlan. “Mas eu vejo luz no fim do túnel. Tem
outro caminho. Prestem atenção aos candidatos porque
foi essa desatenção que fez o Brasil não ser hoje o país
dos meus sonhos”, alertou o prefeito.

Para Furlan, o candidato que pode fazer essa transfor-
mação é o governador João Doria. “Precisamos dele para
governar com amor essa pátria tão sofrida”, afirmou, res-
saltando que por onde passa vê o reconhecimento dos es-
forços de Doria para trazer a vacina contra a Covid-19 para
o Brasil. “Essa será uma campanha difícil, mas mais difí-
cil ainda será se não lograrmos a vitória”, concluiu, con-
vocando as lideranças a trabalhar pela vitória de Doria nas
prévias.

Após o discurso de Furlan que levou algumas pessoas
irem as lágrimas o Prefeito de Carapicuíba, Marcos Ne-
ves ressaltou o trabalho do PSDB nas duas gestões do pre-
sidente Fernando Henrique Cardoso. “Quem trouxe tran-
quilidade para o Brasil foi o governo FHC. Depois dele
nós tivemos problemas e não conseguimos mais aprumar”,
relembrou. “O João Doria é o candidato para enfrentar isso.
Ele é competente, determinado, é trabalhador e focado.
Se hoje temo vacina foi porque João Doria foi atrás. Pre-
cisamos falar isso para as pessoas”, orientou.

Já o médico e Prefeito de Jandira, Doutor Sato, Se
o prefeito Furlan será o cabo eleitoral número 1 do go-
vernador João Doria, eu serei o 2. João Doria e Rodrigo
Garcia foram os responsáveis por salvar milhares de vidas
em São Paulo e no Brasil. Não fossem as medidas adota-
das por eles no Governo de São Paulo a desgraça seria
muito maior”, afirmou Doutor Sato!

Na noite da última
quinta-feira (19) na Sede
do Diretório Estadual do
PSDB na capital paulista
em mais uma reunião com
prefeitos, vices-prefeitos,
vereadores e dirigentes
partidários, no comando
do Presidente Estadual
Tucano, Marco Vinholi e
do Vice-Governador do
Estado, Rodrigo Garcia,
foi realizada mais uma
preparatória das prévias
que irão acontecer no pró-
ximo dia 21 de novembro.

Com as presenças da
Deputada Federal e Vice-
Presidente Nacional do
PSDB, Bruna Furlan,
da Secretária de Esta-
do, Célia Leão e dos
prefeitos, Rubens Fur-
lan (Barueri), Marcos
Neves (Carapicuíba),
Doutor Sato (Jandira) e
com a presença de 7 ve-
readores, Fabião (Barue-
ri), Cris da Maternal (Ba-

rueri), Allan Miranda (Ba-
rueri), Mary Rodrigues
(Barueri), Rogério (Itape-
vi), Toninho (Jandira) e
Silvair (Jandira), além do
vice-prefeito de Barueri,
Beto Piteri.

Sobre a Coordenação
de Rubinho Furlan, filho
do Prefeito Rubens Fur-
lan o encontro também
foi marcado pela filiação
do Vice-Prefeito de Pira-
pora do Bom Jesus, Ale-
xandre, que se tornou o
mais novo tucano da re-
gião oeste, foi realizada a
maior reunião preparató-
ria das prévias no ninho
tucano, dezenas de diri-
gentes e filiados aderiram
a campanha da "Corrente
da Vitória".

O ato em prol da can-
didatura do Governador,
João Doria, iniciou com o
discurso emocionante e
empolgado do Prefeito de
Barueri, Rubens Furlan,

A deputada federal Bruna Furlan ressaltou o esfor-
ço de Doria, no governo e no partido, para dar espaço e
oportunidades aos mais jovens. “Os jovens nunca foram
tão prestigiados como agora. Eu mesma só sou vice-pre-
sidente do PSDB porque o governador Doria me apoiou.
O PSDB é um partido grande e é muito importante termos
esse espaço e um caminho largo pela frente”, justificou a
deputada ao empenhar seu apoio à campanha de Doria nas
prévias.

“Temos ótimos candidatos nessas prévias, não tenho
dúvidas. Mas tenho também uma certeza: o João Doria é o
único candidato de verdade”, afirmou o vice-governador
Rodrigo Garcia. “Talvez, nesse momento desafiados pre-
cisássemos dele. Um homem pode ter muitas qualidades,
mas sem a coragem as demais acabam se perdendo. E o
único caminho nesse momento de pandemia era salvar vi-
das”, justificou, ressaltando a coragem de Doria ao tomar
as medidas de enfrentamento da pandemia apesar de toda
a pressão em sentido contrário.

"Fazia 12 anos que eu
não pisava no Palácio
dos Bandeirantes, mais
João Doria, Rodrigo
Garcia, Vinholinho e mi-
nha filha Bruna, me con-
venceram a ir até lá, eles
me proporcionaram a re-
alizar um grande sonho,
a conquista do Hospital
Regional de Barueri, por

isso eu peço que no ano
que vem, vamos rumo a
vitória com Rodrigo Gar-
cia no governo do estado e
João Doria como Presi-
dente da República".
Concluiu Furlan!

O encontro também foi
marcado pela filiação do
Vice-Prefeito de Pirapora
do Bom Jesus, Alexandre
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Ketleyn Quadros e Bruninho com a bandeira
brasileira na abertura dos Jogos de Tóquio 2020.

{HORA DE ECONOMIZAR ENERGIA}

Setor elétrico lança campanha
contra o desperdício de energia

Campanha terá peças publicitárias na televisão, rádio e internet

Conscientizar a população
sobre a importância de econo-
mizar energia elétrica, evitando
desperdícios, é o objetivo de
uma campanha nacional lança-
da esta semana pela Associação
Brasileira de Distribuidores de
Energia Elétrica (Abradee),
Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel) e Ministério de
Minas e Energia (MME).

Realizada também em anos
anteriores, a Campanha de Uso
Consciente de Energia deste ano
coincide com o que especialis-
tas consideram a pior crise hí-
drica dos últimos 91 anos. Des-
de o fim do ano passado, o vo-
lume de chuvas registrado em
algumas regiões do país tem fi-
cado abaixo da média histórica
para o período, afetando reser-
vatórios de água e, consequen-
temente, a produção de energia
hidrelétrica, exigindo o aciona-
mento do parque termelétrico,
o que encarece a produção.

Com o mote Energia Elétri-
ca: se Desperdiçar, vai Faltar, a

iniciativa prevê duas fases: na
primeira, a ideia é conscientizar
a população sobre a atual situa-
ção; na segunda fase, prevista
para ser lançada em setembro,
os organizados intensificarão a
divulgação das formas de con-
sumo mais consciente e susten-
tável.

“A divulgação da campanha
foi estrategicamente pensada de
forma a atingir o público em
geral, de forma segmentada e
com uma cobertura precisa.
Para isso, a iniciativa procura
acompanhar a rotina diária e
comportamento da população,
segmentando as divulgações
conforme cada um destes dife-
rentes targets [público]”, expli-
ca, em nota, a diretora de co-
municação da Abradee, Sigrid
Guimarães.

Além da veiculação de pe-
ças publicitárias na televisão,
rádio e internet, a campanha
também conta com um site que
dá dicas sobre como economi-
zar energia no dia a dia.

Considerada de utilidade
pública, a campanha é realiza-
da com recursos federais do
Programa de Eficiência Energé-
tica da Aneel, cuja diretoria
aprovou sua realização no iní-
cio de julho, com o objetivo de
reduzir os riscos que a crise hí-
drica representa ao fornecimen-
to de energia elétrica. A iniciati-
va também foi aprovada pelo
Comitê Monitoramento do Se-
tor Elétrico (CMSE)

Energia Elétrica:
se Desperdiçar,

vai Faltar
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A Secretaria de Saúde de
Barueri segue avançando com
o esquema vacinal contra a Co-
vid-19 e dá início à imunização
em adolescentes de 16 e 17 anos
com comorbidades e ou defici-
ência, gestantes e puérperas.

Os jovens dessa faixa etária
podem comparecer até sábado
(dia 21) sem a necessidade de
agendamento no Centro de
Eventos, que fica na avenida
Sebastião Davino dos Reis, 672,
no Jardim Tupanci, das 8h às
17h. A pessoa deverá apresen-
tar documento com foto, CPF,
Cartão do SUS, comprovante de

Jovens de 16 e 17 anos com comorbidades
podem se vacinar sem agendamento

endereço e um laudo ou receita
médica comprovando a comor-
bidade.

As comorbidades considera-
das como prioritárias para essa
fase são: síndrome de Down;
doença renal crônica; transplan-
tados; deficiência permanente e
auxílio BPC; gestantes e puér-
peras com até 45 dias após o
parto; diabetes mellitus; pneu-
mopatias crônicas graves; hiper-
tensão arterial resistente (HAR);
hipertensão estágio 3; hiperten-
são estágios 1 e 2 com lesão em
órgão-alvo e ou comorbidades;
insuficiência cardíaca (IC); cor-

pulmonale; hipertensão pulmo-
nar; cardiopatia hipertensiva;
síndromes coronarianas, valvo-
patias, miocardiopatias e peri-
cardiopatias; doenças da aorta,
dos grandes vasos e fístulas ar-
teriovenosas; arritmias cardía-
cas; cardiopatias congênitas no
adulto; próteses valvares e dis-
positivos cardíacos implanta-
dos;  doença cerebrovascular;
imunossuprimidos; hemoglobi-
nopatias graves; obesidade mór-
bida; e cirrose hepática.

Vale lembrar a importância
do cadastro no Vacina Já para
agilizar o atendimento.

Primeira etapa do Parque Linear
será inaugurada no sábado

A partir do próximo sábado
(dia 21), Barueri ganhará mais
um espaço de lazer: o Parque
Linear. A primeira etapa da nova
área verde da cidade será inau-
gurada pela Prefeitura às 10h.

O trecho concluído fica
em frente à nova praça da
Vila Porto. Trata-se do prin-
cipal trecho dos quatro qui-
lômetros de extensão total do
parque, que vai ampliar as
opções para a prática de es-
portes, atividades de lazer ao
ar livre e muito mais qualidade
de vida para os moradores de
Barueri.

Pista de caminhada, ciclo-
via, um grande playground, bi-
cicletário e duas praças de gi-
nástica com ótimas opções
de aparelhos  são a lguns
dos atrativos do local. Esta-
cionamento, bebedouros, lixei-
ras, mesas e bancos compõem

Quando totalmente concluído, o Parque vai ocupar uma área total de 16.738,93 metros quadrados na margem esquerda do Rio Tietê.

População já poderá usufruir de parte desse grande projeto

O Parque Linear
A Secretaria de Obras de

Barueri é a responsável pelo
empreendimento público, que
é assinado pelo renomado ar-
quiteto e urbanista Benedito
Abbud. Quando totalmente
concluído, o Parque vai ocupar
uma área total de 16.738,93
metros quadrados na margem
esquerda do Rio Tietê.

Ele começa no Jardim dos
Camargos, cruza a Vila Porto
e o Jardim Tupanci, passa pelo
Parque Dom José e termina no
Parque da Juventude, no bair-
ro Chácaras Marco, cujas
obras também estão em ritmo
acelerado.

“O parque Linear, além de
ser uma obra linda, que a po-
pulação vai se beneficiar mui-
to, é um motivo de alegria que
vai embelezar a nossa cidade e
ao mesmo tempo vai fazer com
que o povo tenha um lugar gos-
toso para caminhar e para le-
var a família”, ressaltou o se-
cretário de Obras, Beto Piteri.

a infraestrutura planejada para
oferecer o máximo de conforto
aos usuários.

E para quem não quer se
desconectar nem durante esse
momento de lazer, o wi-fi
gratuito Cidade Inteligente
está garantido. As câmeras de
segurança também já estão
instaladas para o constante mo-
nitoramento da Guarda no lo-
cal. Ainda com relação à segu-
rança, foi instalada iluminação
em led em todos os cantos para
que o local possa ser usufruído
também durante a noite com
tranquilidade.

Durante a solenidade de
inauguração será exigida a
manutenção do distancia-
mento físico e o uso cons-
tante de máscara, bem como
a higienização das mãos com
álcool em gel para coibir o
alastramento da Covid-19.
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A partir de domingo (dia
22), a Prefeitura de Barueri,
por meio da Secretaria de
Saúde, inicia a vacinação de
adolescentes com 12 anos ou
mais com comorbidades. Es-
tão incluídas também gestan-
tes e puérperas (com até 45
dias após o parto) dentro
dessa faixa etária.

A imunização não exigirá
agendamento e será feita no
Centro de Eventos (Av. Se-
bastião Davino dos Reis, 672
– Vila Porto), das 8h às 17h.
É necessário apresentar docu-
mento original com foto, CPF,
Cartão do SUS, comprovante de
endereço e relatório ou receita
médica que comprove a comor-
bidade.

É importante também reali-
zar cadastro no site Vacina Já,
do governo estadual, para agili-
zar o atendimento. A ação será
mantida conforme a disponibi-
lidade de doses.

Domingo começa vacinação de
adolescentes de 12 anos ou mais
com comorbidades

Comorbidades
As comorbidades abrangidas

são: Síndrome de Down; tera-
pia renal; transplantados; pes-
soa com deficiência permanen-
te e auxílio BPC; gestantes e
puérperas (até 45 dias após o
parto); diabetes mellitus; pneu-
mopatias crônicas graves; hiper-
tensão arterial resistente (HAR);
hipertensão arterial estágio 3;
hipertensão arterial estágios 1 e
2 com lesão em órgão-alvo e/
ou comorbidades; insuficiência
cardíaca (IC); cor-pulmonale e
hipertensão pulmonar; cardio-
patia hipertensiva; síndromes
coronarianas; valvopatias; mio-
cardiopatias e pericardiopatias;
doenças da aorta; dos grandes
vasos e fístulas arteriovenosas;
arritmias cardíacas; cardiopati-
as congênitas no adulto; próte-
ses valvares e dispositivos car-
díacos implantados; doença ce-
rebrovascular; doença renal crô-
nica; imunossuprimidos; hemo-
globinopatias graves; obesidade
mórbida; e cirrose hepática.

É importante também realizar cadastro no site Vacina Já, do governo estadual, para agilizar o atendimento.
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Prefeito Marcos Tonho visita obras do
Complexo Logístico da Educação e do
10º Parque da cidade de Santana de Parnaíba

Nesta semana o prefeito de
Santana de Parnaíba, Marcos
Tonho, iniciou a semana em
campo, conferindo de perto, já
na segunda-feira (16) pela ma-
nhã, o andamento das obras do
Complexo Logístico da Educa-
ção, que abrigará os insumos e
suprimentos  que são utilizados
pelas escolas do município.

Localizado na Rua Maria
Valderez Santana de Oliveira,
110, no bairro Cidade São Pe-
dro, o espaço está com obras
avançadas já na fase de mon-
tagem dos pré-moldados e
contará com mais de 8200
m², tendo como finalidade ar-
mazenar materiais escolares,
uniformes, itens da merenda
escolar, mobiliário e equipamen-
tos que são utilizados pelo alu-
nos, professores e colégios da
rede municipal.

Além de centralizar em um
só local os recursos utilizados
pela Secretaria de Educação,

facilitando a questão logística,
o espaço vai gerar economia aos
cofres públicos com a locação
de imóveis.

Já nesta terça-feira (17), o
prefeito publicou em suas redes
sociais a visita realizada no ter-
reno em que em breve será im-
plantado o parque do bairro
Parque dos Eucalitptos. Há duas

semanas o prefeito já havia pos-
tado em suas redes sociais a as-
sinatura do contrato de constru-
ção deste que será o 10º equi-
pamento público de promoção
ao bem-estar e qualidade de vida.

Localizado na rua Ceará, o
novo espaço terá mais de 2 mil
m²  e contará com equipamen-
tos para a prática esportiva, aca-

demia ao ar livre, playground,
uma completa infraestrutura
para os moradores da região.

O prefeito Marcos Tonho
agradeceu a confiança dos par-
naibanos e relembrou os inves-
timentos realizados nos últimos
anos. “Estamos trabalhando
bastante e eu continuarei acom-
panhando de perto cada passo

de cada obra realizada na nossa
cidade. Agradeço a confiança
dos parnaibanos que acreditam
no nosso grupo, que desde
2013, com o nosso sempre pre-
feito Elvis Cezar e com o apoio
do deputado Cezar, tem trans-
formado a realidade da nossa
cidade para melhor”, finalizou
o chefe do executivo.

 “Estamos trabalhando bastante e eu continuarei acompanhando de perto cada passo de cada obra realizada na nossa cidade”, afirmou o
prefeito Marcos Tonho

O Estádio Municipal Prefei-
to Gabriel Marques da Silva foi
tomado por centenas de inscri-
tas da 3.ª edição do Parnaíba
Mais Leve, que participaram de
mais um aulão de ritmos.

Ao som de músicas descon-
traídas, os professores do pro-
grama conduziram as alunas em

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

uma atividade divertida, que
contribuiu para o objetivo de
construção de um estilo de vida
mais saudável. O programa, re-
alizado desde 2019, conta com
acompanhamento nutricional,
palestras de diversos temas e já
impactou  a vida de milhares de
famílias da cidade.

Fotos: Aline Tassinari

O evento aconteceu seguindo todos os protocolos de prevenção
contra a Covid-19

Para garantir a saúde e bem-
estar dos animais domésticos,
no último sábado, a Prefeitura
de Santana de Parnaíba reali-
zou no Colégio Ruth, no São
Luís, mais uma edição do Pro-
grama “Esse Bairro é o Bicho”.

Na ação, 201 pets da região
foram castrados e receberam
um microchip de identificação.

Além de ser importante para
prevenir uma série de doenças,
a castração atua no controle po-
pulacional, evitando crias inde-
sejadas e o abandono.

O programa de castração
tem acontecido nos bairros da
cidade e em breve deve acon-
tecer em outras localidades.
Para participar o munícipe deve
ficar atento às redes sociais ofi-
ciais da prefeitura e fazer o ca-
dastro no site quando houver
disponibilidade.

Prefeitura de Santana de Parnaíba
realiza a castração gratuita de mais
de 200 animais de estimação

Fotos: Fabiano Martins

Para se inscrever o
morador deve ficar

atento as redes sociais
e ao site da prefeitura

Acesse nossas mídias digitais:

Site: www.jacidade.com.br
 jornalacidadeoficial
_jornalacidade
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Para seguir com as melho-
rias na área da mobilidade,
na última semana, o prefeito
de Santana de Parnaíba,
Marcos Tonho, anunciou a
assinatura do contrato para as
obras de duplicação da Es-
trada da Bela Vista.

“Uma manhã de muito
trabalho aqui no Paço Muni-
cipal e hoje eu tenho o orgu-
lho de assinar o contrato de
duplicação da Estrada da
Bela Vista, tirando ali todo
aquele gargalo, aquelas cur-
vas perigosas. Esse é o com-
promisso da nossa gestão e
tenho o prazer de estar for-
malizando esse contrato que
é um sonho do cidadão par-

Prefeito Marcos Tonho anuncia obras
de duplicação da Estrada da Bela Vista
em Santana de Parnaíba
naibano”, falou o prefeito em
vídeo divulgado nas redes
sociais.

A obra beneficiará os
moradores que diariamen-
te  p rec i sam se  des locar
para  os  mais  d i fe ren tes
pontos da cidade, gerando
ainda mais fluidez no trân-
sito e se juntará a outras
impor tan tes  r ea l i zações
dos últimos anos para a re-
gião como a construção do
Complexo Viário da Ponte,
a 3ª fase de duplicação da
Tenente Marques, a abertu-
ra da Avenida Geraldo Cezar
e a Nova Ponte, construída
com 100% de recursos mu-
nicipais.

Foto: Dario Souza

Nos últimos dias, o prefeito
Marcos Tonho acompanhou o
andamento da obra, que tem
previsão ser concluída em 2022
, será custeada com recursos
100% municipais e está com os
valores de execução reservados
desde o final da gestão Elvis

Para oferecer toda a aten-
ção necessária e um serviço de
pronto atendimento cada dia
melhor aos parnaibanos, desde
o final do ano passado, a admi-
nistração municipal iniciou as
obras de construção do tão so-
nhado Hospital Municipal.

Com mais de 13 mil m², a
nova unidade abrigará o Pron-
to Socorro Infantil, Pronto So-
corro Adulto, a Maternidade
Municipal, contará com uma
ampla e completa infraestrutu-
ra para o atendimento dos par-
naibanos e terá as obras custe-
adas com recursos 100% mu-
nicipais.

Localizado em um ponto
estratégico, na Avenida Geral-
do Cezar, que faz ligação com
a Estrada dos Romeiros e com
a ponte que dá acesso a dife-
rentes regiões da cidade, o novo
hospital será de média comple-
xidade e terá condições para a
realização de cirurgias de pe-
queno e médio porte.

“Para mim é uma emoção
muito grande ver o nosso Novo
Hospital Municipal tomando
forma. Essa obra que começou
a ser realizada na gestão do
nosso sempre prefeito, Elvis
Cezar, e que agora eu tenho o
prazer de conduzir, esse verda-
deiro sonho do povo parnaiba-
no”, disse o prefeito Marcos
Tonho em visita realizada ao

Com obras aceleradas Novo Hospital Municipal de Santana
de Parnaíba começa a ganhar forma e terá mais de 200 leitos

canteiro de obras.
O equipamento de saúde

contará com ambientes como
recepção; triagem; consultórios
para atendimento adulto e infan-
til; área de imagens, isolamento
e observação; área administra-
tiva; ala completa da materni-
dade; centro cirúrgico, além de
aparelhos para a realização de
raio-x, ultrassonografia e tomo-
grafia e 200 leitos divididos em
quartos duplos, dos quais 26
serão de UTI.

Com 100% dos recursos
para a execução reservados des-
de o ano passado, a obra teve
início no final de outubro de
2020 com a demolição da anti-
ga sede da Avemare e o come-
ço dos trabalhos de terraplana-

gem. Em dezembro do mesmo
ano, aconteceu a cerimônia de
implantação da Pedra Funda-
mental, que marcou o princípio
da edificação de uma das mais
esperadas obras da história da
cidade. De lá para cá já foram
concluídas as fundações e no
dia 16 de julho deste ano foi
instalado o primeiro pilar. Atu-
almente os trabalhos de fixação
e montagem dos pré-moldados
e lajes seguem sendo realizados,
totalizando cerca de 28% de
execução da obra.

O Novo Hospital, que con-
tará com um efetivo de cerca
de 1300 profissionais e quase
100 vagas de estacionamento,
está previsto para ser entregue
no segundo semestre de 2022.

O prefeito Marcos Tonho
esteve acompanhando no início
do mês o andamento da obra, e
falou sobre a importância do
hospital para a população de
Santana de Parnaíba.

“O hospital é o sonho do ci-
dadão parnaibano, a obra teve
início na pandemia na gestão
do nosso amigo Elvis Cezar,
teremos um complexo hospi-
talar nesse local, vale ressaltar
que essa obra está sendo cons-
truído com recursos da nossa
cidade”.

Investimentos em saúde
nos últimos anos

Nos últimos 8 anos a admi-
nistração municipal tem realiza-

do uma série de investimentos
na pasta com ações como a im-
plantação do prontuário eletrô-
nico e sistema de agendamento
eletrônico, a realização do Pro-
grama Bebê Passo a Passo, que
em conjunto com o “Mãe Par-
naíbana” fez com que a cidade
se tornasse uma das que mais
reduziu a mortalidade e a nú-
mero 1 no combate a mortali-
dade materna no Brasil, além da
Farmácia Todo Dia.

Fora isso, ainda foram en-
tregues 25 novos equipamentos
públicos para o cuidado direto
com o bem-estar e qualidade de
vida dos parnaibanos, entre os
quais estão o Centro de Saúde
da Mulher, o Pronto Socorro
Infantil, o AME Parnaíba, as
novas UBSs dos bairros Refú-
gio dos Bandeirantes, Cururu-
quara, Ingaí, Chácara das Gar-
ças, Sítio do Morro, Jaguari,
Centro e Alphaville.

Na extensa lista de novas
unidades de saúde constam ain-
da a UPA Fazendinha, os Cen-
tros de Especialidades Odonto-
lógicas e Funcional Integrado
em Saúde — CEFIS, Comple-
xo da Saúde, entre outras. To-
das essas realizações fizeram
com que a cidade alcançasse um
patamar de excelência em
saúde, sendo nclusive consi-
derada Conceito A pelo Tri-
bunal de Contas do Estado.
Além disso, de acordo com o
Centro de Liderança Pública —
CLP, o município ocupa a 8.ª
colocação no Brasil no pilar
Qualidade da Saúde entre as ci-
dades do grupo 2.

Foto: Fabiano Martins

Os recursos para execução da obra estão reservados desde o final de 2020
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VEM PARA A REDE DA MELHOR CONEXÃO QUE MAIS CRESCE NA REGIÃO!



PUBLICIDADE•Página 11 ANO 13 | Nº 149|SÁBADO, 21 DE AGOSTO DE 2021

VEM PARA A REDE DA MELHOR CONEXÃO QUE MAIS CRESCE NA REGIÃO!



ANO 13 | Nº 149|SÁBADO, 21 DE AGOSTO DE 2021 CCR VIAOESTE •Página 12

{DIA NACIONAL DO CICLISTA}

Concessionárias orientam sobre
cuidados ao pedalar nas rodovias
Campanhas educativas são realizadas
constantemente, principalmente aos finais de
semana, e chamam a atenção para a prudência e
responsabilidade de motoristas e ciclistas

Pedalar às margens das ro-
dovias é uma prática cada vez
mais frequente entre os ciclis-
tas, especialmente aqueles que
realizam essa atividade esporti-
va e recreativa nos finais de se-
mana. No Dia Nacional do Ci-
clista, comemorado hoje (19/
08), as concessionárias CCR
ViaOeste e CCR RodoAnel, que
administram o Sistema Caste-
llo-Raposo e trecho Oeste do
Rodoanel, respectivamente,
alertam para a necessidade
da convivência pacífica en-
tre motoristas e ciclistas, para
que o trânsito seja cada vez
mais seguro.

 Uma das iniciativas das
concessionárias para despertar
a atenção de todos é a inserção
de mensagens nos painéis ele-
trônicos instalados nas rodovi-

as. Hoje, para comemorar o dia
do ciclista está sendo veiculada
a seguinte mensagem: “19/08
Dia do Ciclista - Hoje é dia de
quem vai de bike”. Também são
realizadas campanhas educati-
vas frequentemente em conjun-
to com a Polícia Militar Rodo-
viária para sensibilizar os ciclis-
tas. As ações integram o Pro-
grama de Redução de Aciden-
tes, que tem apoio da ARTESP
(Agência de Transporte do Es-
tado de São Paulo).

Neste final de semana a
campanhas direcionadas aos ci-
clistas acontecem na rodovia
Raposo Tavares. No sábado
(21/08), as equipes da CCR Vi-
aOeste estarão no km 46, em
São Roque, e no domingo (22/
08) a iniciativa será no km 73,
em Alumínio, sempre das 7 às

10 horas. Além de ações em lo-
cais e horários com maior fluxo
de ciclistas, as equipes de tráfe-
go das concessionárias realizam
abordagens constantes deste
público ao longo das rodovias.

O coordenador de tráfego da
CCR ViaOeste, Alessandro Pe-
reira, enfatiza que o complexo
de rodovias que saem da capi-
tal em direção ao interior e tam-
bém passam por grandes cen-

tros urbanos, como a região de
Sorocaba, possui grande fluxo
de veículos, especialmente de
caminhões. “Por isso, pedalar
no acostamento ou próximo às
faixas de rolamento das rodovi-
as oferece muitos perigos aos
ciclistas”, ressalta. “É muito
mais seguro optar por rotas
tranquilas, roteiros turísticos e
vias municipais adequadas para
essa modalidade esportiva”,

acrescenta.
Nas campanhas promovidas

pelas concessionárias são distribu-
ídos folhetos aos ciclistas com ori-
entações sobre como pedalar
com segurança e reforça tam-
bém a importância do uso de
equipamentos adequados, como
capacete, roupas claras e adesivos
refletivos para se tornarem mais
visíveis aos motoristas.

 O material orienta também
os ciclistas a seguirem no mes-
mo sentido dos carros, não uti-
lizar fones de ouvido, redobrar
a atenção nas entradas e saídas
das rodovias, pedalar em fila
indiana e nunca em pares e ja-
mais pegar rabeira ou vácuo
de outros veículos. “O que de-
fendemos em nossas ações é a
importância da cidadania, ou
seja, o respeito entre todos,
para que a interação no trân-
sito seja realizada com res-
ponsabilidade, prudência e
valorizando sempre a vida”,
conclui o coordenador de tráfego.
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O Poder Executivo de Jan-
dira, através da Lei n° 2.358,
alterou a redação do Artigo 2º
da lei n° 2.205 de 14 de março
de 2018, e com isto, determi-
nou que:

É proibida a emissão de ruí-
dos, sons ou vibrações de natu-
reza não industrial, comercial ou
institucional, provenientes de
imóveis que cause incômodo ou
perturbação ao sossego ou ao
bem-estar públicos, produzidos:

“Nas proximidades, a uma
distância de até 200 metros, de
Hospitais, Asilos, Unidade de
Pronto Atendimento (UPA),
Unidades Básicas de Saúde
e Sanatórios, ficam proibidos
ruídos, barulhos, Rumores e
sons de qualquer natureza,
tais como: trompas, apitos,
tímpanos, campainhas, buzi-
nas, sinos, sirenes, matracas,
cornetas, amplificadores,
alto-falantes, tambores, fan-
farras, banda ou conjuntos
musicais".

A Lei 2.205, tem como títu-
lo ‘Lei do silêncio urbano, con-
trole de ruídos, sons e vibrações
no município de Jandira’, e traz
normas necessárias para a boa
convivência em Jandira, ao con-
siderar presumivelmente incô-

Prefeitura de Jandira aperfeiçoa a Lei do silêncio

moda ou perturbadora a emis-
são de ruídos, sons ou vibra-
ções que ultrapassem:

I - no horário compreendi-
do entre 7 e 19 horas - 75 De-
cibel (dB);

II - no horário compreendi-
do entre 19 e 23 horas - 65 De-

cibel (dB);
III - no horário compreendi-

do entre 23 e 7 horas - 45 Deci-
bel (dB).

Caso o morador de Jandira
desrespeite as normas descritas
na lei, ele está sujeito a sanções
como advertência por escrito e

R$  3,16998, então o atual va-
lor em reais é R$ 1.584,99
para aqueles que estão sen-
do multados pela primeira
vez, e R$ 3.169,98 em caso
de reincidência.

De acordo com a Secretaria
Municipal de Receita, no pri-
meiro semestre deste ano hou-
ve a aplicação de 47 multas com
base nesta legislação, que resul-
tou em uma arrecadação de R$
74.494,53. Com a divulgação
desse dado, espera-se que a po-
pulação compreenda que o des-
respeito à 'Lei do silêncio’ acar-
retará prejuízo financeiro para
o infrator.

Entre as autoridades que
realizam a fiscalização e au-
tuação dos que descumprem
a lei, está a Guarda Civil
Municipal, que em nota afir-
ma que:

“A Guarda Civil Munici-
pal de Jandira está atenta às
reclamações de perturbação
de sossego público, priorizan-
do o bem estar e a tranquili-
dade da população jandiren-
se. Portanto, fiquem atentos
aos limites de horários e
emissões de ruídos sonoros
estabelecidos pela lei, evite
prejuízo monetário.”

Sob a gestão da primeira
dama Drª Denilda, o Fundo de
Solidariedade de Jandira, lança
mais uma importante campa-
nha, desta vez a campanha “Go-
tas de Alegria”, tem a finalida-
de de arrecadar brinquedos e li-
vros, novos ou em bom estado,
para distribuir às crianças da ci-
dade no seu dia.

Durante o lançamento da
nova campanha, a Presidente do
Fundo de Solidariedade Drª De-
nilda, destacou também a im-
portância das campanhas reali-
zadas até o momento:

“Quando assumi o fundo,
não existia nenhuma campanha
acontecendo, portanto, todas as
campanhas foram realizadas por
nós. Iniciamos pela questão da
segurança alimentar, com a dis-
tribuição de cestas básicas,
campanha coração solidário e
rifa alimentar (importante res-
saltar que esta campanha ainda
está em andamento e as pesso-
as ainda podem realizar suas
doações no ponto de vacinação
da cidade). Após uma pesquisa
que detectou o início do perío-
do de frio antecipado, realiza-
mos a campanha do agasalho e
cobertores; agora com a cam-
panha do agasalho finalizada,
iniciamos a campanha gostas de
alegria, que a minha intenção é

Prefeito Doutor Sato e Presidente do Fundo de Solidariedade
Drª. Denilda convidam a população para participar da
campanha “Gotas de Alegria” de arrecadação de brinquedos

além de levar um brinquedo
também levemos o lúdico e sa-
ber dos livros” detalhou a Pre-
sidente Drª Denilda.

O Prefeito de Jandira, tam-
bém fez um convite para que a
população contribua com esta
campanha:

“Convido a população jan-
dirense para que todos contri-
buam com a campanha gotas
de alegria, campanha que le-
vará alegria à muitas crianças

de Jandira”, convidou o Pre-
feito Doutor Sato.

A campanha teve início dia
17 de Agosto e vai até o dia 05
de outubro, e para que a po-
pulação contribua terá pontos
de coleta dos brinquedos ou li-
vro, nas localidades:

Prefeitura Municipal de jan-
dira;

Secretaria municipal de
educação;

Prefeito Doutor Sato e a Primeira Dama e Presidente do Fundo de
Solidariedade de Jandira Drª. Denilde

Teatro municipal de Jandi-
ra;

Câmara municipal de Vere-
adores;

Jandira Plaza Shopping;
Anhanguera Polo de Jandi-

ra;
Mercado Sol;
Friozem;
Arena Passione;
Condominio nova Paulista;
Condomínio Beverly hills;
Condominio Florest Hills;

Condominio outeiro do São
Fernando;

Senai;
ETEC;
Wizard Jandira;
Supermercado Parana;
Polo Industrial 1 e 2;
Smart Fit;
Guarda Municipal de Jandi-

ra;
Benfica;
Shopping São Fernando

Open Mall;

multa.
A Lei em destaque também

descreve que: “Os infratores
desta lei, serão multados em
500 (quinhentas) Unidades Fis-
cais do Município - UFMs. E
no caso de reincidência, a mul-
ta será aplicada em dobro.”
Como o valor de cada UFMs é

“Os infratores desta lei, serão multados em 500 (quinhentas) Unidades Fiscais do Município - UFMs. E
no caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro.”
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A prefeitura Municipal de
Jandira por meio da Secretaria
de desenvolvimento Social e do
conselho municipal de assistên-
cia social, convida o público
para a 13ª conferência munici-
pal de Assistência Social.

O Evento acontecerá no dia
25 de Agosto de 2021, a partir
das 08:00.

Serão abordados os seguin-
tes temas:

A proteção Social não-contri-
butiva e o princípio de igualdade
como um padrão para a gestão dos
direitos socioassistenciais no en-
frentamento das desigualdades.

Prefeitura de Jandira, divulga a 13ª Conferência
de Assistência Social do Município

Financiamento e orçamento
para uma gestão de compromis-
sos e corresponsabilidades dos
entes federativos para a garan-
tia dos direitos sociais e assis-
tenciais

Controle Social: Sistema úni-
co de Assistência Social e a im-
portância da participação dos
usuários.

Gestão e acesso às seguran-
ças assistenciais e articulação
entre serviços benefícios e
transferência de renda como
garantias de direitos e proteção
social

Atuação do Sistema único de

Assistência Social em situações
de calamidade pública e emer-
genciais.

Durante a Semana ,nos dias
17 e 18 de Agosto, ocorreram
as Pré conferências, relaciona-
das a 13ª conferência de Assis-
tência social nos CRAS e no
CPC do Ouro Verde com os tra-
balhadores do CRAS e os usu-
ários do sistema,com represen-
tantes de entidades e assistên-
cia social. No dia 20 na secretaria
de Desenvolvimento Social
acontecerá a reunião com os re-
presentantes do Poder Público e
de entidades de assistência social.

Já está valendo em Jandira
a Lei nº 2.360, que estabelece
alteração no agendamento da
vacinação, na cidade de Jandi-
ra, para aqueles que se recusa-
rem a tomar a vacina, em razão
da marca do imunizante.

A lei em questão, consi-
dera, entre outras questões,
o fato de que  vem crescen-
do o número de pessoas que
realizam o agendamento, por
ordem de faixa etária e, ao
chegar ao local da vacinação,
desistem em razão da marca
da vacina disponível no local.

O terceiro artigo da lei apre-
senta um resumo da sanção que
haverá em caso de recusa do
imunizante:

“A renúncia ao imunizan-
te ou o não comparecimento
na data agendada à ordem
cronológica para a vacinação
contra a Covid-19, motivará
a suspensão do direito à vaci-
nação no período regular pre-
visto dentro do cronograma de
vacinação da rede municipal de
saúde.”

Prefeitura de Jandira determina
final da fila para quem recusar
vacina que está sendo aplicada

De acordo com a
Secretaria Municipal
de Saúde de Jandira:

“Esta lei será muito impor-
tante, haja vista que o número
dos pessoas que estavam esco-
lhendo imunizantes era muito
grande e, todos estão confian-
tes de que a partir das sanções
descritas na lei, este tipo de prá-
tica deixe de existir”

A Lei destaca o fato de que
as vacinas aplicadas no Muni-
cípio de Jandira, são encami-
nhadas pelo Ministério da Saú-
de através do Governo do Es-
tado de São Paulo no âmbito
do Plano Nacional de Imuniza-
ção, as quais contam com a de-
vida aprovação da ANVISA
(Agência Nacional de Vigilância
Sanitária).

Importante ressaltar que
as sanções descritas na lei,
não se aplicam às gestantes
e puérperas sem e com co-
morbidades, e pessoas com co-
morbidades com comprovada re-
comendação médica.

Em resumo, quando o mu-
nícipe recusar o imunizante que
está sendo aplicado, ele preci-

sará  assinar um Termo de Re-
cusa, sobre sua condição de re-
manescente e a perda do direi-
to à ordem cronológica de vaci-
nação e consequente realocação
na fila de imunização, somente
após concluída a vacinação de
todo o público adulto da va-
cina do Covid- 19. Caso o

morador de Jandira se recu-
se a assinar, a própria lei au-
toriza que o funcionário que
está trabalhando na imuniza-
ção assine o termo, com as de-
vidas testemunhas.

Em caso do não compareci-
mento no horário reservado
para imunização, acontecerá  o

bloqueio do sistema para um
novo agendamento, cabendo ao
munícipe comparecer à Secre-
taria Municipal da Saúde, para
apresentar por escrito a justifi-
cativa da falta, e só após apre-
ciação desta justificação será
realizada a liberação do sistema
para um novo agendamento.
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A Câmara Municipal de Jan-
dira firmou, na manhã de 19 de
agosto de 2021, um termo de
parceria com a escola de idio-
mas Wizard, localizada no
centro de Jandira. O docu-
mento garante aos servidores
do Legislativo e seus depen-
dentes descontos de até 15% na
mensalidade dos cursos de In-
glês e Espanhol oferecidos pela
instituição.

O termo foi assinado pelo
presidente da Casa Franklin Ve-
nancio da Silva Netto (PTB) e
por Kaio Mendes de Morais
Gerunda, diretor da Wizard Jan-
dira. “É muito bom ver essa
parceria se concluir, com certe-

Câmara Municipal de Jandira firma parceria com a Wizard

Presidente Franklin Venancio e Kaio Gerunda, diretor da unidade de Jandira, assinaram documento que
proporciona descontos na mensalidade dos cursos de Inglês e Espanhol a servidores e dependentes

za! Trata-se de uma nova opor-
tunidade de sucesso para am-
bas as partes e colheremos mui-
tos frutos dela. Nós, da Wizard
Jandira, queremos agregar e
mostrar a importância de apren-
der uma segunda língua, propor-
cionando ainda mais valorização
dos servidores públicos e seus
dependentes”, comentou Kaio.

O presidente também fri-
sou a importância dessa par-
ceria para a Casa de Leis e
para a sociedade jandirense
como um todo. Segundo ele,
o aprimoramento dos servido-
res tem impacto direto na efici-
ência e na qualidade do serviço
público ofertado.

A Prefeitura Municipal de
Jandira, formalizou o retorno
das atividades presenciais do
município por meio do Decreto
Nº 4.432. O decreto leva em
consideração as normas estadu-
ais relacionadas à situação de
calamidade pública reconhecida
pelo Governo do Estado de São
Paulo, no Decreto Estadual Nº
64.879, de 20 de março de
2020, seguindo as regras de se-
gurança previstas no Plano São
Paulo; e a quarentena declara-
da pelo Decreto Estadual N°
64881,de 22 de março de 2020.

O retorno às atividades se
deu, tendo em vista a atualiza-
ção de diretrizes e medidas de
prevenção à propagação do
novo coronavírus, e em virtude
do avanço expressivo do núme-
ro de pessoas vacinadas no mu-
nicípio, seguindo o cronograma
estabelecido no Plano Estadual
de imunização (PEI).

Dito isto, a cidade está avan-
çando para a fase de Retomada
do Plano São Paulo onde, não
há mais restrições para os esta-
belecimentos, que agora podem
retomar suas atividades com até
100% da capacidade, das 06 às
23 horas.

Quanto aos servidores públi-

{LEGISLATIVO}

Prefeitura de Jandira determina retorno

das atividades presenciais no município

cos do Município de Jandira, in-
clusive os enquadrados como
grupo de risco pelo fator idade,
que já tenham sido vacinados
contra a covid-19, devem reto-
mar ao trabalho presencial a
partir de 1 de setembro de 2021.

O servidor ainda não vaci-
nado, mas cuja condição lhe

possibilitaria já ter sido imuni-
zado de acordo com o crono-
grama  estabelecido no Plano
Estadual de imunização - PEI,
deve apresentar justificativa
médica específica para a não
vacinação, bem como a reco-
mendação médica para manu-
tenção da atividade em teletra-
balho à sua chefia imediata, a

contar da data da publicação
deste decreto,  deverá retornar
ao trabalho, assinando a decla-
ração padrão no Departamento
Pessoal, constando que não foi
ou não pretende ser vacinado

Para que a retomada acon-
teça de forma segura, os proto-
colos sanitários devem continu-

ar, como o uso obrigatório de
máscaras, distanciamento de
um metro, higienização das
mãos e dos estabelecimentos. A
flexibilização só foi possível gra-
ças ao avanço da vacinação da
população adulta, por isso, pre-
cisamos do cuidado e atenção
de cada Jandirense, a pandemia
ainda não acabou.
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LANÇAMENTOS 2021

APROVEITE. SÓ AQUI TEM!
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{BELEZA & CIA}

Prefeitura de Carapicuíba inicia aulas
extracurriculares no CEEAC CSU

Alunos participam de aulas de teatro, dança e atividades de educação física no Complexo

A Prefeitura de Carapicuíba,
por meio da Secretaria de Edu-
cação, iniciou na segunda-feira
(16), as atividades extracurricu-
lares que atendem crianças do
Centro de Educação, Esporte,
Arte e Cultura (CEEAC) CSU
e alunos da escola Letrinhas
Mágicas, no mesmo complexo,
localizado no bairro Ariston.

O projeto funciona de for-
ma integral, envolvendo o ensi-
no pedagógico em sala de aula
e atividades de teatro, dança e
educação física nas áreas livres
do prédio. O cronograma é de
segunda a sexta, iniciando pela
manhã das 9h às 12h e à tarde
das 13h às 16h. Os alunos que
estudam pela manhã realizam as
atividades à tarde e vice-versa.
É importante destacar que to-
dos os protocolos de prevenção
ao coronavírus estão sendo se-
guidos para segurança das cri-
anças e profissionais da educa-
ção.

O CEEAC CSU possui duas
escolas, campo de grama sinté-
tica, teatro e quadra coberta.
Espaço ideal para que os alu-

nos tenham o aprendizado ga-
rantido, além da realização de
aulas extracurriculares.

“Nossa gestão investe firme
na educação desde o início. Os
CEEACs são um grande exem-
plo disso. Já entregamos do
CSU e do Tancredão e estão em
construção as unidades da Co-
hab e do Planalto. As crianças
e jovens de Carapicuíba vão
poder aproveitar atividades cul-
turais e esportivas nesses com-
plexos”, afirma o prefeito Mar-
cos Neves.
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Locais: Vacinação contra covid-19

 Os adolescentes com idades
entre 12 e 17 anos com comor-
bidades, deficiência permanen-
te, grávidas e puérperas podem
se vacinar a partir desta sexta-
feira (20). Os documentos ne-
cessários são RG, Cartão SUS,
CPF e comprovante de residên-
cia em nome do responsável.
Quem possui comorbidade ou
deficiência permanente deve
apresentar laudo médico. Ges-
tantes e puérperas precisam de
autorização médica para rece-
ber a vacina.

É importante ressaltar que os
adolescentes devem ser acom-
panhados pelo pai, mãe ou res-
ponsável maior de idade. Caso
não seja possível, o responsá-
vel deverá assinar um termo au-
torizando o acompanhamento
de outro maior de idade, dispo-
nível no site da Prefeitura. Ca-
rapicuíba já aplicou mais de 360
mil doses da vacina e segue sen-
do referência no combate con-
tra a covid-19.

Em Carapicuíba, as pessoas
com mais de 18 anos ainda po-
dem se vacinar, basta compa-
recer em um dos três polos da
cidade: Parque do Planalto e
Ginásio Ayrton Senna no siste-
ma a pé e Estádio do Niterói no
sistema drive-thru. Os locais
realizam a aplicação da 1ª e 2ª
dose de segunda a sexta-feira,

Prefeitura de Carapicuíba inicia vacinação de
adolescentes com comorbidades de 12 a 17 anos

das 9 às 18 horas, aos sábados
das 9 às 16 horas.

  Os idosos que estão aca-
mados, apresentando dificulda-
des ao locomover-se, serão va-
cinados em casa. Para esse ser-
viço, caso o idoso não seja ca-
dastrado nos programas de saú-
de da Prefeitura, o familiar deve
realizar cadastro na UBS mais
próxima de sua residência.

Vacina já

 O Governo do Estado lan-
çou o site “Vacina Já”
www.vacinaja.sp.gov.br para
agilizar a vacinação contra a co-
vid-19. Nele, as pessoas podem
fazer um pré-cadastro, mas vale
a pena ressaltar que não é um
agendamento. O preenchimen-
to não é obrigatório, porém fa-
cilita o atendimento na hora da
vacinação para evitar aglome-
rações.

 Vacina contra a fome

 Para potencializar as ações
que auxiliam quem mais preci-
sa, é necessário unir forças.
Partindo desse princípio, a Pre-
feitura de Carapicuíba, por meio
da Secretaria de Assistência So-
cial, assinou um termo de ade-
são junto ao Governo do Esta-
do de São Paulo para a campa-

nha Vacina Contra a Fome de-
senvolvida pela Secretaria de
Desenvolvimento Social.

A ação tem como objetivo
beneficiar famílias em situação
de vulnerabilidade, buscando ga-
rantir a segurança alimentar du-
rante a pandemia do coronaví-
rus, 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 vaci-
nar pode doar 1kg de alimento
em um dos polos de vacinação.

• 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
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Nessa última sexta feira dia
13, o Ver. Prof. Naldo realizou
uma reunião de prestação de
contas dos primeiros seis me-
ses de mando, que chamou de
1° Plenária de Prestação de
Contas do Mandato.  A reunião
foi transmitida pelas redes soci-
ais do vereador, mas contou
com a presença de membros da
equipe, familiares do vereador,
sindicalistas, lideranças políticas
e de comunidade. Foram res-
peitadas com rigor os protoco-
los sanitários.

O primeiro a fazer uso da
palavra foi o Dep. Federal Ar-
lindo Chinaglia que fez um bre-
ve pronunciamento sobre a con-
juntura nacional, acusou o go-
verno do Bolsonaro de negligen-
ciar vacina, ameaçar o congres-
so, de propor tratamento pre-
coce ineficaz e afirmou, “So-
mente os militantes do PT uni-
dos e de mãos dadas com a po-
pulação e os democratas” con-
cluiu o deputado. Falou também
do Vereador Prof. Nado, “Não
posso deixar de falar sobre o
Ver. Prof. Naldo que além do
excelente trabalho na câmara de
vereadores e já faz parte da his-
tória do PT de Carapicuíba,
sendo o vereador do PT mais
votos em todos os tempos, se
consolidando uma liderança não
só local, mas na região, apesar
deste lugar agradável é um lu-
gar de trabalho e tenho a certe-
za que elegeremos o Prof. Nal-
do a deputado estadual e Lula
Presidentes”.

O Deputado Federal Alencar
Santana falou do trabalho do
Ver. Prof. Naldo, “o Naldo co-

Em reunião regional Vereador Prof. Naldo PT
coloca seu nome a disposição do partido para a
vaga de candidato a Deputado Estadual

Da esquerda para direita - Paulo Cayres (CNM metalúrgicos), Dep. Federal - Arlindo Chinaglia, Vereador
Prof. Naldo, - Dep. Federal - Alencar Santana, Rosangela Santos e  Luiz Cândido Valentim (Condutores de
Osasco)

meçou seu mandato no “duzen-
tos e vinte”, tomou posse e con-
tinuou na luta sem descansar,
vem fazendo um mandato po-
pular que dialoga com todos os
setores da sociedade, não tem
medo do enfrentamento de de-
fender os interesses da popula-
ção, apresentou aqui um mate-
rial imprenso com a prestação
de contas do seu primeiro se-
mestre como vereador, só faz
prestação de contas do manta-
do quem é transparente que tem
fez trabalho para população. O
Dep. Alencar falou sobre as elei-
ções 2022, “ O excelente traba-
lho que o vereador Prof. Naldo
vem realizando não é uma pro-
posta pessoal é uma proposta
que tem razões muito mais im-
portantes, como resgatar a es-
perança deste país, ajudando
eleger Lula e Haddad, ser o re-
presentante na Assembleia legis-
lativa como Dep. Estadual re-
presentando não só Carapicuí-
ba, mas a região.

Luiz Cândido Valentim -
Presidente do Sindicato dos
Condutores de Osasco e Região,
agradeceu o vereador. “Gosta-
ria neste ato agradecer o Ver.
Prof. Naldo por ter puxado a
luta na região pela vacinação
dos condutores está luta do ve-
reador em defesa da vacinação
foi decisiva para que todos nos-
sos companheiros receberem a
vacina, que também reafirmar
o meu apoio a candidatura do
Prof. Naldo a deputado, se
como vereador ele está sempre
presente na luta dos munícipes
e de nossa categoria, como de-
putado ele será fundamental”

afirmou o presidente Valentim.
Vereador Prof. Naldo inicia

falando da morte de sua avó,
“Infelizmente nesta semana per-
di minha querida avó para o co-
ronavírus, vivemos um luto sem
fim, em todos os lares há uma
perda ou mais, culpa de uma
política genocida do governo
federal. Mas no luto há tam-
bém luta, nestes seis meses
visitei gabinetes de deputa-
dos federais e estaduais em
busca de recurso, e conse-

guimos perto de 3 milhões só
os Deputado Arlindo China-
glia e Alencar Santana des-
tinaram 2 milhões. O Ve-
reador fala da indicação do
seu nome para candidato a
Deputado Estadual.

 “O objetivo desta Ple-
nár ia  fo i  p res ta r  con tas
deste primeiro seis meses
de mandato e também co-
locar meu nome a disposição
do PT  para ser candidato a
deputado estadual. Companhei-

ros senti na pele como faz falta
um deputado estadual em Ca-
rapicuíba e na região, a pande-
mia mostrou o quanto nós falta
recursos, hospitais, infraestru-
turas, industrias, grandes
obras para gerar empregos e
a partir deste momento colo-
co meu nome a disposição do
PT  para se candidato a de-
putado estadual em 2022, que-
remos a esperança de volta Lula
Presidente e Prof. Naldo Dep.
Estadual. Finalizou.
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O governo do Estado de São
Paulo, por meio da Secretaria
Estadual de Habitação, liberou
3 Ordens de Serviço para início
de processo de regularização
fundiária em novas áreas de
Osasco.

Serão beneficiadas pelo pro-
grama Moradia Legal, em par-
ceria com a prefeitura, 2 mil fa-
mílias moradoras do Colinas
D’Oeste e Portal D’Oeste, na
zona Norte, e da área HBB, na
zona Sul.

A autorização foi confirma-
da pelo secretário executivo da
Habitação do Estado de São
Paulo, Fernando Marangoni, em
reunião, na manhã de quarta-
feira, 18/8, com o secretário de
Habitação de Osasco, Pedro
Sotero.

“São mais escrituras chegan-
do para nossa gente. Vamos en-
tregar o tão sonhado título de
propriedade para as famílias do

Parceria entre Prefeitura e Estado beneficia
mais 2 mil famílias com regularização fundiária
Programa Cidade Legal vai atender moradores dos Portais e Colinas D’Oeste, na zona Norte, e da área HBB, na zona Sul

HBB, Portais e Colinas. É a se-
gurança de ter sua casa regula-
rizada e viver com mais respei-
to e dignidade. Uma parceria do
nosso programa Cidade Legal
com a Prefeitura de Osasco”,
afirmou Marangoni durante a
reunião, realizada na sede da
secretaria estadual.

Já o secretário Pedro Sote-
ro ressaltou que essa é mais uma
conquista do governo do pre-
feito Rogério Lins na área da
Habitação. “A regularização
fundiária assegura às famílias
beneficiadas um endereço ofi-
cial, o direito de usar imóvel
como garantia em financiamen-
tos bancários e a segurança de
deixar o imóvel como herança,
dentre outros benefícios”, afir-
mou.

Cerca de 4 mil lotes já fo-
ram regularizados desde o iní-
cio da gestão do prefeito Rogé-
rio Lins.
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Osasco adere ao
programa Bolsa-Trabalho

O prefeito de Osasco, Ro-
gério Lins, participou terça-fei-
ra, 17/8, no Palácio dos Ban-
deirantes, da cerimônia para
anúncio da adesão dos municí-
pios paulistas ao programa Bol-
sa-Trabalho, criado pelo gover-
no do estado e voltado à quali-
ficação profissional de pessoas
desempregadas, com priorida-
de para jovens e mulheres, ge-
ração de emprego e renda. Par-
ticiparam da solenidade o go-
vernador João Doria, a primei-
ra-dama, Bia Doria, e o vice-
governador, Rodrigo Garcia.

Osasco foi uma das 414
cidades (64%) que aderiram
ao programa até o dia do lan-
çamento. A meta do estado é
cadastrar 100% dos municípi-
os até 18/8.

Segundo Lins, o programa
vem em boa hora e se enqua-
dra nos esforços da prefei-
tura de retomada econômica
e nas ações de capacitação
profissional, geração de em-
prego e renda.

No próximo dia 21/8 será
publicado no Diário Oficial do
Estado a alocação de vagas para
cada uma das cidades cadastra-
das. As inscrições para os cida-

dãos acontecem de 23 a 29/8 e
poderão ser feitas por meio do
site https://
www.bolsadopovo.sp.gov.br/,
na opção Bolsa-Trabalho. A se-
leção será divulgada no dia 4/9
e a convocação se dará por meio
do Diário Oficial do Estado de
São Paulo. A previsão de início
ao programa é 15/9.

Podem se inscrever residen-
tes do estado de São Paulo há
pelo menos dois anos. Entre os
critérios é preciso estar de-
sempregado, ter mais de 18
anos, e renda familiar de até
R$550 por pessoa. O interes-
sado não pode ser beneficiário
de Seguro Desemprego ou qual-
quer outro programa assisten-
cial equivalente.

Os selecionados receberão
uma bolsa-auxílio de R$535,00
durante cinco meses, mais cur-
so de qualificação profissional
e apoio à empregabilidade.
Também prestarão serviços em
órgãos públicos municipais e
estaduais, com uma carga ho-
rária de 4 horas diárias, 5 dias
da semana. Os cursos de capa-
citação disponíveis são: auxiliar
de controle de produção e esto-
que, gestão de pessoas, gestão

administrativa, organização de
eventos, rotinas e serviços ad-
ministrativos, secretariado e re-
cepção. Serão ministrados onli-
ne por meio da plataforma da
Univesp, com 80 horas de du-
ração cada.

Serviço
Inscrições gratuitas: de 23 a 29/8

Onde?
Por meio do site https://www.bolsadopovo.sp.gov.br/

Requisitos: Ser maior de 18 anos, estar desempregado, ser
residente no estado há pelo menos dois anos e ter renda de
R$550,00. Outras informações pelo telefone (11) 98714-2645.

A melhor divulgação para
o seu produto  ou serviço.SEMANAL!
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Ribamar Silva se licencia

da Câmara de Osasco

O presidente do Legislativo
municipal, vereador Ribamar
Silva (PSD) anunciou durante
a sessão ordinária desta terça-
feira, 17, que sairá de licença
médica para cuidar da saúde.

“Vou cuidar da minha saúde
e voltar com mais força e dis-
posição para cuidar da minha
cidade”, disse Ribamar que fi-
cará afastado das atribuições
como vereador por 35 dias.

O primeiro suplente do PSD,
Laercio Mendonça, deverá as-
sumir a vereança. Já o verea-
dor Josias da Juco, estará no
comando da presidência da Câ-
mara durante este período.

O vereador
Josias da Juco,

estará no comando
da presidência da
Câmara durante

 este período

Na noite quarta-feira (18), a
Câmara Municipal de Osasco
realizou Audiência Pública para
discutir o Plano Plurianual
(PPA) do quadriênio 2022-2025
e a Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO) para o exercício
de 2022. A reunião, presidida
pele vereador Julião (PSB),
contou com as presenças dos
membros da Comissão de Fi-
nanças da Câmara, integrantes
das secretarias de Planejamen-
to e de Finanças, além de ou-
tros especialistas.

Diretor de Planejamento
Estratégico do município, Mar-
celo Salera detalhou como será
feita a alocação de recursos: “A
ideia é termos uma gestão mo-
derna, com governo aberto.
Teremos 19 eixos temáticos para
orientar os 54 programas da
Prefeitura, numa gestão inter-
setorial”, explicou.

Esses eixos temáticos fazem
parte da chamada Osasco do
Futuro: “A ideia é atingir os ob-
jetivos de desenvolvimento por
meio desses eixos temáticos”,
acrescentou Salera.

Por lei, a cidade precisa in-
vestir pelo menos R$ 642 mi-
lhões em Educação e R$ 385
milhões em Saúde. De acordo
com Salera, os investimentos
previstos em cada pasta serão
de R$ 860 milhões e R$ 1 bi-
lhão, respectivamente.

Juliana da Ativoz, (PSOL),
comentou sobre a necessidade
de mais investimento em cultu-
ra. “Lutamos para que a pasta
tenha 1% do orçamento e que
haja um fundo de fomento para
os artistas da cidade”. A parla-

Audiência na Câmara discute plano plurianual no período 2022-2025

Reunião detalhou investimentos e orçamento dos próximos quatro anos

mentar também ressaltou a im-
portância dos fundos setoriais.

A intervenção foi respondi-
da por Éder Máximo, secretá-
rio de Planejamento: “Somadas,
todas as iniciativas que contem-
plam a Cultura totalizam 1,22%
do orçamento. Além disso, ou-
tros R$ 6 milhões foram desti-
nados para fomento de ativida-
des artísticas”.

Máximo considera “saluta-
res” as discussões sobre o or-
çamento propiciadas pela Câ-
mara. “É importante que os três
poderes participem do debate
sobre a alocação de recursos na
cidade, as intervenções são sem-
pre qualificadas, melhorando

Santos também sugeriu a
criação de uma fórmula de rea-
juste para o bolsa-aluguel, au-
xílio dado a famílias sem mora-
dia em Osasco. “A verba pre-
vista no PPA é a mesma nos
quatro anos, deveríamos pen-
sar em como essas famílias
não sejam prejudicadas por
perdas inflacionárias no perío-
do”, disse ele.

O secretário de Finanças,
Bruno Mancini, falou sobre os
avanços realizados no planeja-
mento do orçamento. “Tenho
certeza que quando a gente se
propõe a discutir e pensar em
como melhorar e construir uma
cidade melhor, consegue fazer
uma Osasco para a gente”.
Mancini também falou sobre a
importância da fiscalização da
execução do orçamento. “O or-
çamento é uma peça legal, é
uma lei que deve ser executada
e fiscalizada, pelos vereadores,
mas principalmente pelo povo”.

nosso trabalho”.
O vereador Rogério Santos

(PL) comentou sobre a impor-
tância de os números apresen-
tados estarem condizentes com
as propostas dessas políticas
públicas: “Concordo com a fala
de que, mais que números, o
importante é a transformação da
vida das pessoas. Mas, é ver-
dade que nós como Legislativo
precisamos olhar os números e
verificar se eles correspondem
à realidade com as propostas.
Fiz alguns apontamentos impor-
tantes que precisam ser anali-
sados, podem ser erros de digi-
tação, mas que precisam ser
corrigidos”.



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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{DEVOLVA O DINHEIRO!}

{CHARGE}

O ministério da Cidadania
notificou, entre os dias 18 e 19,
650 mil pessoas a devolver, vo-
luntariamente, os recursos rece-
bidos por meio do auxilio emer-
gencial.

“São trabalhadores que ao
declarar o Imposto de Renda
Pessoa Física (IRPF) geraram
DARF para restituição de par-
celas do Auxílio Emergencial,
mas que ainda não efetuaram o
pagamento, ou que receberam
recursos de forma indevida por
não se enquadrarem nos crité-

Governo notifica 650 mil pessoas
a devolver auxílio emergencial
Mensagens serão enviadas pelos números 28041 ou 28042

rios de elegibilidade do progra-
ma”, disse Ronaldo Navarro,
secretário de Avaliação e Ges-
tão da Informação (Sagi) do
Ministério da Cidadania.

Também estão sendo notifi-
cadas pessoas que possuíam al-
gum vínculo empregatício na
época do auxílio ou que já re-
cebiam outro benefício do go-
verno como aposentadoria, se-
guro desemprego ou que aderi-
ram ao Programa Emergencial
de Manutenção do Emprego e
da Renda. Quem tinha renda in-

compatível com as regras do
auxílio também está sendo avi-
sado.

Atenção ao remetente

As mensagens enviadas pelo
Ministério da Cidadania contêm
o CPF do beneficiário e o link

iniciado com gov.br. Elas serão
enviadas pelos números 28041
ou 28042. Qualquer SMS envi-
ado de números diferentes deve
ser desconsiderado. Na mensa-
gem já consta o link para fazer
a regularização da situação. As
orientações estão no Twitter do
Ministério da Cidadania.

Denúncias
Quem quiser denunciar frau-

des pode acessar o fala.br (Pla-
taforma integrada de Ouvidoria
e Acesso à Informação da
CGU). Para consultar quem
teve acesso ao auxílio emergen-
cial, mês a mês, basta acessar o
Portal da Transparência.

VAGA DE EMPREGO

Auxiliar de serviços  Gerais
- Salário R$ 1,329,41
- VA 115,72
- VT
- Comida no Local
- Convênio.
- Idade de 25 a 42 anos.

Masculino

Escala 5x2 folga feriados e sábados e domingos. Seleção
de candidato: Rua Catão, 941 - Lapa.
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