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{MUDANÇA NO PIX}

Campanha terá peças
publicitárias na televisão,

rádio e internet

Com a presença de
Bruna Furlan, Rubens
Furlan e Beto Piteri,
inauguram primeiro
trecho do Parque Linear

Prefeito Marcos Tonho
assina contrato da
nova UBS do Ingaí

Prefeito Doutor Sato
anuncia Prêmio
“Professor
Excelência”

Prefeitura realiza
evento do “Agosto
Lilás'' no Parque
do Planalto

Legislativo comemora
renovação de termo
de contrato com a
JUCO

São Roque é contemplada
com 40 vagas no
programa Bolsa Trabalho

São Roque foi beneficiada
com 40 vagas no Programa
Bolsa Trabalho, ação do Go-
verno do Estado que irá ofe-
recer bolsas no valor de R$
535 aos cidadãos que realiza-
rem atividades de trabalho e
participarem de um curso pro-
fissionalizante.

Página 28

Mudança faz parte de medidas
anunciadas pelo BC na sexta-feira
(27) para aumentar segurança do
sistema. Limite ainda poderá ser
alterado se o usuário assim desejar.

BC estabelece
limite de R$ 1 mil
para transferências
noturnas pelo PIX
a fim de evitar roubos

Marido tentou salvar esposa e 3 filhos
carbonizados em incêndio

Página 02
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INCÊNDIO!

Um incêndio de grandes pro-
porções começou, por volta das
11h, de quinta-feira (dia 26) na
região do Jardim Califórnia, em
Barueri. O foco começou nas de-
pendências de uma empresa quí-
mica na rua das Antilhas e se es-
palhou para outras vias atingindo
imóveis e veículos.

Informações trazidas no final
da tarde por Jefferson de Mello,
comandante do corpo de Bombei-
ros, dão conta de que o incêndio
teve início na parte superior da
indústria de produtos químicos e,
com o vazamento desses, acabou
atingindo a empresa abaixo, de
plásticos.

Foram atingidas nove edifica-
ções, das quais duas são residên-
cias; as outras sete, tirando as duas
empresas que queimaram total-
mente, foram atingidas apenas
nas fachadas.

“O corpo de bombeiros che-
gou muito rápido e conseguiu pro-
porcionar o isolamento ideal, mas
mesmo assim o líquido inflamá-
vel desceu pelas galerias e atin-
giu uma residência e causou um
princípio de incêndio em uma es-
cola, mas não chegou a pegar
fogo, foi isolada com o auxílio da
Defesa Civil do município. Con-
seguimos isolar o local sem pâ-
nico e com segurança”, afirmou
Mello.

Vítimas
Oito pessoas foram socorri-

das com vida, duas das quais mu-
lheres, levadas em estado grave ao
Hospital Municipal de Barueri
com 80% dos corpos queimados.
As outras seis foram levadas ao
Pronto-socorro Central com
ocorrências leves: quatro por in-
toxicação por fumaça e duas por
queimaduras – elas passam bem.

Dentre os socorridos com fe-
rimentos leves havia um homem
que morava nos fundos de uma das
principais empresas atingidas
pelo fogo com sua família, como
zeladores do local. Um dos fi-
lhos, de 12 anos, que estava na
escola, safou-se. A esposa e ou-
tros três filhos, de quatro e dois
anos e um bebê de 11 meses, mor-
reram carbonizados.

Atuaram nessa ocorrência 28
viaturas do corpo de Bombeiros,
totalizando 97 homens, além de

Incêndio de grandes proporções que atingiu fábrica
no bairro Jardim Califórnia em Barueri, deixa 4 mortos

um grupo de ações emergenciais
e de desastres. Somou-se a essa
força-tarefa a Guarda Municipal
de Barueri, a Defesa Civil, o De-
mutran, a Polícia Civil e a Polícia
Militar.

 O incêndio forçou o cance-
lamento das aulas de pelo menos
nove escolas do entorno. São elas:
Emef Prof. Egídio Costa, Emef
João de Almeida Lemos, Emef
Prof. Jorge Augusto de Camargo,
Complexo Educacional Prof. Car-
los Osmarinho de Lima, Emef
Agenor Lino de Matos, Emeief
Prof. Enéias Raimundo da Silva,
Maternal Leonardo Augusto Mar-
celo dos Santos, EMMEI Lucineia
de Oliveira e Maternal Profª. Lu-
zia das Graças Barbosa Pereira.

O Grupo Vida, que fica na rua
das Orquídeas, também no Jardim
Califórnia, e abriga 43 idosos,
realizou a remoção dos internos
para um local mais seguro.

Marido tentou salvar esposa e 3 filhos
carbonizados em incêndio

Mãe e três filhos (um bebê
de 11 meses e duas crianças
de 2 e 4 anos) foram encon-
trados já sem vida, pelos bom-
beiros, durante incêndio a fá-
brica, em Barueri, na quinta-
feira (26).

Segundo o coronel Jeffer-
son de Mello, do 18° Grupa-
mento de Bombeiros, os cor-
pos já estavam carbonizados
quando sua equipe chegou ao
local.

Ele disse que o marido dela
tentou entrar na edícula, no
fundo da fábrica, para salvar
a família, mas não conseguiu.

A mulher correu para o
imóvel quando viu chamas nos
bueiros da rua. O coronel acre-
dita que ela tenha achado es-
tar segura com os filhos no lo-
cal fechado.

O fogo, que correu pelos
bueiros e guias das ruas próxi-
mas, acabou atingindo a fábri-
ca onde a família estava e,

consequentemente, a edícula
nos fundos.

Além dessa família, outras
duas pessoas tiveram 80% do
corpo queimado e estão intuba-
das na UTI. Mais oito se senti-
ram mal com a fumaça tóxica e
foram levadas aos hospitais da
região. Informações em extrao-
ficiais apontam que 50 precisa-

ram de socorro médico.
No galpão da empresa, com

produtos químicos, estavam ar-
mazenados cerca de 60 mil li-
tros entre etanol e metanol, den-
tre outros componentes. No to-
tal o fogo atingiu nove edifica-
ções, sendo duas residências, as
duas empresas e outras cinco
que só atingiu as fachadas.

Foto: Reprodução TV

Foto: Reprodução TV

Fotos: Benjamim Sepulvida / Secom Barueri
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Ketleyn Quadros e Bruninho com a bandeira
brasileira na abertura dos Jogos de Tóquio 2020.

{ENERGIA + CARA!}

Bandeira vermelha da conta

de luz terá alta de até 58%
Custo da geração de energia disparou, exigindo novo aumento na tarifa extra que já tinha subido 52% há menos de dois meses

Lago da Hidreletrica de Furnas, em Minas Gerais, que tem menos de 18% de sua capacidade

Foto: Agência O Globo

Seca no lago da hidrelétrica de Furnas, em Minas Gerais, expõe pequenas enseadas, ilhotas e até com-
promete a navegação

Para economizar, ligue o aparelho apenas quando for dormir e des-
ligue logo ao acordar. Uma opção é usar a função sleep, disponível
em alguns modelos. Outro cuidado é manter o ar-condicionado em
temperatura adequada. Especialistas recomendam 23ºC. Não é pre-
ciso colocar temperatura muito baixa, para não gastar muita ener-
gia.

A bandeira tarifária, uma
sobretaxa que é acionada nas
contas de luz quando o custo
da geração de energia aumenta,
deve  subir de R$ 9,49 para um
valor entre R$ 14 e R$ 15 a
partir de setembro. A decisão da
Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel) será informada
no máximo até a próxima ter-
ça-feira. Será um aumento, por-
tanto, entre 50% e 58%.

O valor será cobrado na
bandeira vermelha 2, o patamar
mais alto desse sistema (que
tem ainda as cores verde, ama-
rela e vermelha 1. A taxa é co-
brada a cada 100 quilowatts-
hora (kWh) consumidos.

Não é só falta de chuva:
Entenda como o Brasil está, de
novo, à beira de um raciona-
mento

O valor atual está em vigor
desde julho, quando houve um
aumento de 52%, mas o custo
da geração de energia disparou,
exigindo o novo aumento.

O aumento da bandeira em
julho já  teve forte impacto na
inflação. Nos trinta dias termi-
nados em 15 de agosto, a conta
de luz subiu em média 5% no
Brasil, e foi a principal contri-
buição individual para a alta de
0,89% no IPCA-15 do mês.

Nos últimos 12 meses, a ta-
rifa média de energia já subiu
20% no Brasil.

O percentual de reajuste na
bandeira 2 foi discutido numa
reunião com diversos represen-
tantes do governo nesta sema-
na. De acordo com participan-
tes dessa reunião, o Ministério
de Minas e Energia sugeriu su-
bir o valor da bandeira para R$
24, o que seria mais do que o
dobro de aumento, por um pe-
ríodo de três meses.

Foto: Joel Silva / Agência O Globo

Proposta da pasta de
Economia prevaleceu

Prevaleceu, porém, a pro-
posta do Ministério da Econo-
mia, de cobrar uma taxa entre
R$ 14 e R$ 15 por um período
maior, possivelmente de seis
meses. Será um período para
recuperar os reservatórios após
o início do período úmido, no
fim do ano.

Na quinta-feira, o ministro
da Economia, Paulo Guedes,
mencionou a necessidade de
encher os reservatórios das hi-
drelétricas. Por isso, a pasta
defende um meio termo para a
cobrança, de maneira a manter
a taxa por mais tempo pagando
as termelétricas e recuperar as
represas.

Desde abril o ministério de
Guedes defende que a bandeira
suba, com esse argumento. Mas
a bandeira só subiu em julho.

Depois de quatro anos:Usina
William Arjona 'ressuscita' para
ajudar no fornecimento de ener-
gia

A bandeira tarifária é um
adicional cobrado nas contas de
luz para cobrir o custo da gera-
ção de energia por termelétri-
cas, o que ocorre quando o ní-
vel dos reservatórios das hidre-
létricas está muito baixo.

A região Centro-Sul do Bra-
sil, que concentra as principais
hidrelétricas, passa pela pior
seca dos últimos 91 anos, de
acordo com o governo. Isso faz
o governo acionar muito mais
termelétricas a gás, óleo e car-
vão. Mais caras (especialmente
as térmicas a óleo e a carvão),
essas usinas funcionam como
um “seguro” para garantir o su-
primento de energia.

Acionamento das térmicas

O custo desse seguro decor-
rente do acionamento das tér-
micas é repassado integralmen-
te aos consumidores de energia
elétrica.

A Aneel defende as bandei-
ras porque, sem ela, todo o cus-
to extra seria repassado aos con-
sumidores apenas no ano se-
guinte, com valores corrigidos.
Ou seja, o consumidor acabava
pagando juros, o que não ocor-
re com o acionamento das ban-
deiras tarifárias.

A percepção sobre a gravi-
dade da crise hídrica piorou nos
últimos dias. Uma nova nota
técnica do Operador Nacional
do Sistema Elétrico (ONS) de-
senha um cenário de “degrada-
ção” no nível de armazenamen-
to dos reservatórios e afirma

que, sem a “incorporação de
recursos adicionais”, haverá um
déficit de energia elétrica em
outubro e novembro deste ano.

Isso significa que o consu-
mo de energia tende a ser mai-
or que a oferta se não houver
novas unidades de geração de
energia. Ou seja, se não houver
uma forte economia ou fonte
adicional de energia, há um
grande risco de apagão.

O ONS afirma que é neces-
sário aumentar a oferta de ener-
gia em 5,5 GWmed para garan-
tir o suprimento de eletricidade
a partir de setembro de 2021.
Para se ter ideia do que isso sig-
nifica, nesta terça-feira o país
consumiu cerca de 73 GWmed
de energia. Ou seja, será neces-
sário tomar medidas para garan-
tir um adicional de cerca de 7%
de energia.

Crise hídrica:
 Sistema no limite eleva risco de apagão, e governo fará

racionamento em órgãos públicos
Os meses de julho e agosto foram os piores períodos para o

setor elétrico na História, segundo os dados do ONS.

O governo tem buscado novas ofertas de geração de ener-
gia, como térmicas sem contrato e formas de levar mais com-
bustível a essas usinas. Essas medidas, porém, têm custos, e
esses custos acabam sendo repassados para os consumidores.



•Página 4 ANO 13 | Nº 150|SÁBADO, 28 DE AGOSTO DE 2021CIDADES

Com as presenças de Rubens Furlan e Beto Piteri,
muito Sol, música, caminhada, máscaras e álcool
em gel marcaram a inauguração do Parque Linear

Muito sol, lazer, esportes,
música, dança, máscaras e ál-
cool em gel, tudo ao ar livre.
A inauguração da primeira
etapa do Parque Linear no
último sábado, dia 21, pela
manhã, veio coroar mais uma
realização da Prefeitura de Ba-
rueri à população.

O secretário de Obras, Beto
Piteri, disse que essa inaugura-
ção é a concretização do dese-
jo não apenas dos dirigentes da
Administração, mas da popula-
ção. “E a gente vê hoje aqui,
pelo movimento, pela aprova-
ção das pessoas presentes, o
quanto nós acertamos com mais
essa obra”.

Autoridades locais, como o
prefeito Rubens Furlan, a de-
putada federal Bruna Furlan, ve-
readores e secretários, como o
de Recursos Naturais e Meio
Ambiente, Marco Antônio de
Oliveira - o Bidu -, de Assistên-
cia e Desenvolvimento Social,
Adriana Bueno Molina, de Se-
gurança e Mobilidade Urbana,
Regina Mesquita, de Educação,
Celso Furlan, de Comunicação,
Thazio Gomiero, de Cultura e
Turismo, Jean Gaspar, e de Re-
lações Institucionais, Mário
Trimboli Junior marcaram pre-
sença no evento.

A etapa do Parque Linear
entregue no sábado fica em fren-
te à nova praça da Vila Porto.
É um trecho dos quatro quilô-
metros de extensão total do par-
que, que vai ampliar as opções
para a prática de esportes, ati-
vidades de lazer ao ar livre e
mais qualidade de vida para os
moradores de Barueri.

Para Beto Piteri, mais do
que deixar a cidade bonita com
áreas verdes e de lazer, essa
inauguração “abre espaço para
que a família barueriense possa
utilizá-lo com mais qualidade de
vida e saúde”.

Um parque completo

Além de pista de caminhada, o
Parque é composto ainda de ci-
clovia, um grande playground,
bicicletário e duas praças de gi-
nástica. O local ainda é servido
de estacionamento, bebedouros,
lixeiras, mesas e bancos.

Também está garantido o
wi-fi gratuito Cidade Inteligen-
te, câmeras de segurança para
o constante monitoramento da
Guarda Municipal, iluminação
em led em todos os cantos para
que o local possa ser usufruído
também durante a noite com
tranquilidade.

O projeto do Parque Linear
é assinado pelo renomado ar-
quiteto e urbanista Benedito
Abbud. Quando totalmente
concluído, vai ocupar uma
área total de 16.738,93 me-
tros quadrados na margem
esquerda do Rio Tietê.  Come-
ça no Jardim dos Camargos,
cruza a Vila Porto e o Jardim
Tupanci, passa pelo Parque
Dom José e termina no Parque
da Juventude, no bairro Cháca-
ras Marco, cujas obras também
estão em ritmo acelerado.
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Em execução a partir de ou-
tubro de 2020, a obra de liga-
ção da avenida Mario Sadanori
Doi (mais conhecida como Café
do Ponto) à ponte Antonio Ma-
cedo Arantes segue seu pano-
rama normal de construção para
término até o final deste ano. A
via é paralela à rodovia Caste-
llo Branco, na altura do km 23,
e foi planejada pela Prefeitura
de Barueri, por meio da Secre-
taria de Obras, para facilitar o
acesso direto do Jardim dos
Camargos (bairro Boa Vista)
com a alameda Tocantins, em
Alphaville.

No momento, a construtora
responsável pela obra constrói
os pilares de concreto, vigas tra-
vessas pré-moldadas, muros de
arrimo e outros serviços, como
toda a base do asfalto e da es-
trutura das pistas de ligação às
alças da ponte Antonio Macedo
Arantes.

Paralelamente a esses servi-

Obra de ligação à avenida Café do Ponto
facilitará acesso e deixará região mais bonita

ços, a Prefeitura providenciou
e realizou a demolição de um
imóvel que havia no local onde
está sendo aberta a nova aveni-
da. “Desapropriamos e derru-
bamos um prédio antigo que era
uma obra muito feia para a ci-
dade. Não queremos nada feio
para Barueri”, explicou o secre-
tário de Obras, Beto Piteri, re-
ferindo-se à construção particu-
lar de um cemitério vertical em
terreno que teria ainda um cre-
matório - projeto que não che-
gou a ser totalmente desenvol-
vido para tal finalidade.

A nova via terá 280 metros
de extensão e 14 metros de lar-
gura para o leito carroçável
(mão dupla), com um trecho
aéreo (viaduto) de acesso às
atuais alças da ponte. O projeto
compreenderá ainda o alarga-
mento da avenida Mario Sa-
danori Doi, para que os 680
metros já existentes tenham
também os 14 metros de lar-
gura. A avenida dá acesso à
futura Praça das Artes, também
em construção pela Prefeitura
de Barueri.

O objetivo da obra é facili-
tar o deslocamento dos usuári-
os que saem da rodovia Caste-
llo Branco ou bairros vizinhos
e precisam acessar a ponte An-
tonio Macedo Arantes com des-

tino à Alphaville, sem a neces-
sidade de transitar pela rua da
Prata, aliviando o congestiona-
mento da via, que já recebeu
intervenções de reconfiguração
geométrica na altura da avenida
Sebastião Davino dos Reis, pró-
ximo ao Centro de Diagnósticos.

O novo trecho de ligação à
avenida Café do Ponto servirá

também como alternativa aos
usuários que fazem o sentido in-
verso de tráfego na região. E
reforça o trabalho da Prefeitura
de Barueri em vários locais do
município, em razão do cresci-
mento regional por conta do
número de empresas e condo-
mínios residenciais que têm au-
mentado de uma forma consi-
derável o fluxo de veículos, re-

querendo mais investimentos na
malha viária pelo poder público
municipal.

A meta da Prefeitura é ofe-
recer maior conforto, seguran-
ça e fluidez no tráfego. “As vias
públicas, com ligações necessá-
rias, dão uma mobilidade muito
maior, melhorando o trânsito
local”, destaca Beto Piteri.

Estão abertas até o dia 30
de agosto as inscrições para o
Programa “Bolsa Trabalho”, do
governo do Estado de São Pau-
lo. O programa terá duração de
cinco meses e o beneficiário
terá uma bolsa auxílio de R$
535,00, além de curso de quali-
ficação, a ser realizado de modo
virtual, seguro contra acidentes
e atividades de trabalho.

As inscrições podem ser fei-
tas no site Bolsa do Povo. Nele,
o interessado deverá ir até o
ícone “Bolsa Trabalho”, preen-
cher o formulário e anexar a
documentação exigida (RG,
CPF, CTPS, Comprovante de
Residência).

O “Bolsa Trabalho” dispo-
nibiliza 80 vagas para a cidade
de Barueri, por meio da Secre-
taria de Indústria, Comércio e
Trabalho (Sict). O objetivo do
programa é proporcionar ocu-
pação, qualificação profissional
e renda aos cidadãos em situa-

Inscrições para o Bolsa Trabalho,
com auxílio de R$ 535, vai até o dia 30 de agosto

ção de vulnerabilidade social. As
atividades de trabalho serão fei-
tas em órgãos públicos durante
quatro horas diárias e cindo dias
por semana.

Critérios de inscrição

• O governo do estado dará
prioridade às seguintes condi-
ções:

• Situação de desemprego,
desde que não seja beneficiário
de seguro-desemprego ou qual-
quer outro programa assisten-
cial equivalente;

• Residência no Estado de
São Paulo, pelo período de 2
(dois) anos;

• Renda per capita familiar
de até meio salário;

• Alistamento de apenas 1
(um) beneficiário por núcleo
familiar;

• Ser maior de 18 anos.

• O Curso de Qualifica-
ção Virtual, que é parte in-
tegrante do programa, será
ministrado pela Univesp
(Universidade Virtual do
Estado de São Paulo) com
carga horária de 80 horas.
No ato da inscrição o interes-
sado deverá escolher um des-
ses cursos:

• Auxiliar de Controle de
Produção e Estoque

• Gestão Administrativa

• Gestão de Pessoas

• Organização de Eventos

• Rotinas e Serviços Admi-
nistrativos

• Secretariado e Recepção

• EJA – para pessoas que
possuem o Ensino Fundamen-
tal Incompleto

{BOLSA TRABALHO!}
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Uma ação que durou cerca
de dois meses (de 30 de junho
a 20 agosto de 2021) arrecadou
R$ 67.006,75 para a AACD
(Associação de Assistência à
Criança Deficiente). A cha-
mada Corrente do Bem é
uma campanha realizada há
anos na cidade, liderada pelo
Fundo Social de Solidariedade
de Barueri.

Em agradecimento ao Mu-
nicípio, representantes da
AACD estiveram na sede da
Secretaria de Assistência e De-
senvolvimento Social (Sads) na
terça-feira, dia 24.

Secretários municipais e os
respectivos servidores líderes
das campanhas internas foram
homenageados pela AACD.
Neste ano, 15 secretarias foram
responsáveis pela arrecadação
que superou em 21,5% a do ano
passado, que foi de R$
55.117,52.

Christofer Muller, gerente de
Captação de Recursos e Rela-
ções Institucionais da AACD,
agradeceu a contribuição e dis-
se que a ajuda de Barueri “im-
pacta de forma expressiva, sen-
do o dinheiro arrecadado res-
ponsável por milhares de aten-
dimentos”.

O gerente também elogiou a
presidente do Fundo Social de
Solidariedade, Sônia Furlan,
pelo esforço: “mesmo em anos
tão diferentes como 2020 e
2021, a Campanha aconteceu e

Barueri encerra Campanha
Corrente do Bem de 2021
e contribui com AACD

nos ajudou a continuar nossa
missão”. Na soma da Corrente
do Bem de 2017 a 2020, o total
de recursos arrecadados e en-
viados pela cidade foi de R$
312.918,88.

Agradecimentos

A presidente do Fundo So-
cial de Solidariedade, Sônia Fur-
lan, declarou que não teria con-
dições de liderar a campanha se

não contasse com a ajuda dos
secretários e de seus funcioná-
rios. Ela explicou que antes do
período da pandemia da Covid-
19, a Corrente do Bem era fei-
ta de outra forma, mas alterada
recentemente com diferentes
ações.

“Mesmo assim, nunca pen-
samos em não fazer e não terí-
amos condições sem a valiosa
colaboração de parceiros. A to-

dos, nossos agradecimentos e
reconhecimento pela doação
espontânea. Sempre digo que
certas instituições não estão em
nosso Município, mas ajudam
nossas crianças e as pessoas
com deficiência, e a AACD é
uma delas”, afirmou a presiden-
te do Fundo.

Neste ano, participaram da
Campanha Corrente do Bem,
as seguintes secretarias: Admi-

nistração, Assistência e Desen-
volvimento Social, Cultura e
Turismo, Esportes, Direitos da
Pessoa com Deficiência, Che-
fia de Gabinete do Prefeito,
Habitação, Obras, Planejamen-
to e Urbanismo, Recursos Na-
turais e Meio Ambiente, Rela-
ções Institucionais, Saúde, Se-
gurança e Mobilidade Urbana,
Suprimentos, além da FIEB
(Fundação Instituto de Educa-
ção de Barueri).

Christofer Muller, gerente de Captação de Recursos e Relações Institucionais da AACD, elogiou a presidente do Fundo Social de Solidariedade,
Sônia Furlan, pelo esforço: “mesmo em anos tão diferentes como 2020 e 2021, a Campanha aconteceu e nos ajudou a continuar nossa missão”.
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Com o objetivo de trazer
mais qualidade de vida, como-
didade e ampliação no atendi-
mento, na semana passada, o
Prefeito Marcos Tonho assinou
o contrato para a construção da
Nova UBS no Ingaí.

A nova UBS, que terá
634,38 m² de área construída e
ficará localizada na Estrada
Municipal do Ingaí, altura apro-
ximada do número 2302, con-
tará com 5 consultórios médi-
cos, 2 consultórios médicos gi-
necológicos, 2 consultórios
odontológicos, sala de coleta de
exames, farmácia e sala de en-
trega de medicamentos, sala de
vacinação, sala de medicação,
sala de inalação, estabiliza-
ção e os demais ambientes
administrativos/ técnicos e
banheiros. Além de os atendi-
mentos de clínica médica, gine-
cologia, eletrocardiograma,
odontologia, pediatria, psiquia-
tria e serviço social.

O projeto prevê 13 vagas

Prefeito Marcos Tonho assina
contrato da nova UBS do Ingaí
para automóveis, 6 vagas para
motocicletas, 2 vagas exclusivas
PCD, 2 vagas exclusivas para
idosos e 2 vagas exclusivas para
ambulâncias.

Além da melhoria nos servi-
ços, a construção da nova uni-
dade de saúde no bairro propor-
cionará economia aos cofres
públicos. O prefeito Marcos
Tonho falou da importância da
cidade continuar investindo na
saúde básica do município.

“É com muito alegria que
venho aqui anunciar para a po-
pulação de Santana de Parnaí-
ba, mais especificamente para
o bairro do Ingaí, o investimen-
to que estamos fazendo na saú-
de da nossa cidade. Precisamos
investir na saúde básica e é isso
que estamos fazendo, dando
continuidade ao trabalho reali-
zado nos últimos 8 anos. A saú-
de básica, o primeiro atendimen-
to, é essencial para que possa-
mos evitar outras doenças” -
disse o Prefeito Marcos Tonho. Prefeito Marcos Tonho durante assinatura do contrato da nova UBS

Foto: Fabiano Martins

Na última semana, a prefei-
tura de Santana de Parnaíba
iniciou a vacinação dos adoles-
centes de 12 a 17 anos gestan-
tes e/ou com comorbidades, que
aconteceu na Arena de eventos.

 Ainda sobre a vacinação,
a Secretaria de Saúde está or-
ganizando mais um dia ‘‘D’’
de segunda dose de vacina-
ção, que acontecerá no sába-
do (28), em todas as uni-
dades de saúde, das 9h às
17h,  onde os munícipes,
que por qualquer razão per-
deram o prazo de vacinação,
poderão completar a sua
imunização.

Prefeitura de Santana de Parnaíba inicia
a vacinação de adolescentes de 12 a 17
anos contra a Covid-19

{VACINA!}

Novidades Plano São Paulo
Com as alterações, às ativi-

dades comerciais em geral, a re-
alização de celebrações religio-
sas, atividades culturais, o fun-
cionamento de academias, cen-
tros de ginástica e parques mu-
nicipais, salões de beleza e
barbearias, além de restauran-
tes e lanchonetes (que tam-
bém já podem atender com
consumo local) volta a ope-
rar sem limitações de horário
e capacidade, permanecendo a
obrigatoriedade de utilização de
máscaras em todos os ambien-
tes. Fique atento ao site e as re-
des sociais da prefeitura para
mais informações.

Fotos: Marcio Koch

Os jovens que realizaram o pré-agendamento já começaram a ser
imunizados

Com o intuito de estimular
a criatividade, comunicação e
inteligência múltiplas, por meio
da prática de expressão corpo-
ral, a Secretaria de Cultura e
Turismo de Santana de Parnaí-
ba, abre inscrições para as ofi-
cinas de teatro (a partir de 14
anos) e teatro educação (8 a 13
anos), além de circo-teatro e
dança circular (a partir de 14
anos).

As aulas acontecerão no
Cine Teatro, no Colégio Muni-
cipal Tom Jobim e na Estação
Cidadania (Ceu das Artes). As
vagas são limitadas e para reali-
zar a inscrição e obter mais in-
formações, basta entrar em con-
tato com os professores Edmil-
son Andrade e Wanderley Diaz,
pelo telefone 4154-4447.

Secretaria de Cultura de Santana de Parnaíba está
com inscrições abertas para oficinas de teatro

{CULTURA!}

Foto: Marcio Koch

As vagas para participar das oficinas de teatro são limitadas
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Prefeito Marcos Tonho segue o trabalho de

qualificação profissional e abertura de oportunidades

para os jovens de Santana de Parnaíba
A cidade possui um dos
maiores programas de
estágio de toda a re-
gião, que já contratou,
nos últimos 8 anos, mais
de 3 mil jovens, além de
equipamentos e progra-
mas que garantem
oportunidades de de-
senvolvimento e a
geração de renda

O Dia Nacional do Estagiá-
rio é comemorado no dia 18 de
agosto, a data foi criada por
meio do decreto nº 87.497 de
1982, nesta data Santana de
Parnaíba pode comemorar o
fato de possuir um dos maiores
programas de estágio de toda
região já que, nos últimos 8
anos, aproximadamente 3 mil
estagiários passaram pela pre-
feitura e tiveram a oportunida-
de do primeiro emprego. (Atu-
almente, são cerca de 500 pes-
soas entre Ensino Médio e Su-
perior).

Para marcar a data, o pre-
feito Marcos Tonho fez ques-
tão de organizar uma pequena
homenagem aos jovens colabo-
radores em frente ao Centro
Administrativo Bandeirantes,
onde também foi gravado um
vídeo com parte do corpo de
estagiários. “De 2013 a 2021,
mais de 3 mil jovens que vie-
ram buscar a capacitação para
entrarem no mercado de traba-
lho e o nosso objetivo é turbi-
nar ainda mais essa juventude
para que tenham sucesso em sua
carreira profissional”, disse o
chefe do executivo.

Fora todo o trabalho em prol
da oportunidade do primeiro
emprego, a prefeitura vem in-
vestindo na base de cada jovem
e adolescente do município,
ampliando as oportunidades no
mercado de trabalho, com di-
versas ações e programas que
têm feito o diferencial na for-
mação do cidadão.

Em março de 2021, foi lan-
çado o programa “Cidadão do
Futuro”, ação que é desenvol-
vida por meio do Fundo Social
de Solidariedade e visa ofere-

cer oportunidades de emprego
para os jovens a partir dos 14
anos de idade. Além de todo
aprendizado adquirido no dia a
dia de trabalho, semanalmente,
os jovens terão que manter fre-
quência nos cursos de capaci-
tação e qualificação profissional
que serão oferecidos pela admi-
nistração municipal, como o
Parnaíba Idiomas.

Implantando em 2013, o
Programa Guarda Mirim, Par-
ceiro do Futuro é uma ótima
oportunidade para os jovens a
partir dos 14 anos de idade. Eles
passam por um treinamento de
240 horas com temas como:
Noções de Ética e Cidadania;
Informática; Primeiros Socor-
ros; Administração; Operador
de Telemarketing; Educação no
Trânsito; Coaching; Combate
ao Incêndio, entre outros.

Outro ponto bastante inte-
ressante que é desenvolvido ain-
da na base para a formação de
um cidadão mais competitivo no
mercado de trabalho, são as

aulas de robótica oferecidas gra-
tuitamente em 14 colégios mu-
nicipais para mais de 7 mil alu-
nos do ensino fundamental e
médio.

Fora isso, a cidade possui
também a Escola Pública de
Idiomas com aulas de inglês,
espanhol e mandarim, além da
plataforma digital, totalmente
gratuita, Parnaíba Idiomas, com
aulas de inglês, espanhol, italia-
no e francês ao alcance de qual-
quer cidadão que visam tornar
munícipes bilíngues.

Santana de Parnaíba, nos
últimos anos, teve um salto muito
grande no quesito polos univer-
sitários, a cidade passou de uma
única instituição para 12 no seu
total, tudo isso impacta diretamen-
te na formação dos jovens.

A Fatec, por exemplo, é um
ensino profissionalizante que
visa oferecer aos jovens cursos
voltados à indústria 4.0, bem
como as duas Etecs com cur-
sos em diversas áreas como

Contabilidade, Gestão de Pro-
jetos, Segurança do Trabalho,
Desenvolvimento de Sistemas e
Recursos Humanos.

Em 2019, a prefeitura lan-
çou outro programa para dar
mais dignidade aos cidadãos par-
naibanos, o Projeto Crescer que
já impactou mais de 2000 fa-
mílias, auxiliando aqueles que
se encontram em vulnerabilida-
de social na recolocação no
mercado de trabalho e qualifi-

cação profissional. Todas essas
ações impactam diretamente no
crescimento profissional dos
munícipes, trazendo oportunida-
des para que possam estar mais
preparados para o mercado de
trabalho e que a cidade seja des-
taque na preparação dos jovens
desde o início da sua carreira.
Não à toa, no Ranking Connec-
ted Smart Cities, divulgado pela
Urban Systems em 2019, a ci-
dade aparece como a 3ª melhor
em capital humano do país.

Fotos: Fabiano Martins

Fonte: Comunicação Social TJSP

No Dia do Estagiário foi realizado uma homenagem no Centro Administrativo Bandeirantes



A Secretaria da Mulher e da
Família de Santana de Parnaí-
ba, por meio da secretaria
Selma Cezar, realizou, na se-
mana passada, a entrega de
mais de 1.500 certificados
para os parnaibanos que par-
ticiparam dos cursos de qua-
lificação on-line, no primei-
ro semestre de 2021 com o
objetivo de gerar renda e au-
xiliar na área de empreende-
dorismo.

Os cursos profissionali-
zantes foram sobre gastrono-
mia (padaria artesanal e cho-
colate), beleza e bem-estar
(alongamento de unhas, téc-
nicas de iluminação, técnicas
de ombré hair, maquiagem,
penteados, realinhamento
capilar, banho de lua, limpe-
za de pele e massagem rela-
xante) e artesanato (customi-
zação de chinelos e técnicas
de marmorização). Em breve,
novos cursos serão disponibili-
zados pela secretaria.
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Secretaria da Mulher entrega mais de 1.500
certificados de cursos de qualificação
profissional em Santana de Parnaíba

Fotos: Fabiano Martins

 Cursos nas áreas de gastronomia, artesanato, beleza e bem-estar

A Prefeitura de Santana de
Parnaíba, lançou nos últimos
meses o “Programa Munici-
pal de Incubação de Star-
tups” o polo fica localizado
na Rua Califórnia, 220 - Jar-
dim Rancho Alegre; um lu-
gar adequado para as pes-
soas que pretendem seguir
na área de empreendedo-
r ismo possam desenvolver
projetos que auxiliarão em seus
negócios.

O Programa Municipal de
Incubação de Startups vai fo-
mentar a criação, o fortale-
cimento e o desenvolvimen-
to de pequenas e micro em-
presas, além da geração de
novos empregos na região.
Esses empreendimentos terão
que estar diretamente ligados às
atividades de Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação.

Composto por 16 ilhas,
cada uma com 4 mesas com
pontos de energia, totalizan-
do assim 64 mesas, o espaço
terá acesso a internet à dis-
posição das empresas.

Aqueles que têm o desejo de

Centro de Startups criará empregos e oportunidades
para moradores de Santana de Parnaíba

{OPORTUNIDADES!}

empreender contarão com apoio
e mentorias do SEBRAE além
de cursos e capacitações em

parceria com a prefeitura. En-
tre os temas que serão traba-
lhados para desenvolvimento

de projetos estão propostos
também as seguintes áreas: tu-
rismo rural, estética e beleza,

agropecuária, serviços da cons-
trução civil e tecnologia de in-
formação.

Foto: Fabiano Martins
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VEM PARA A REDE DA MELHOR CONEXÃO QUE MAIS CRESCE NA REGIÃO!
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VEM PARA A REDE DA MELHOR CONEXÃO QUE MAIS CRESCE NA REGIÃO!
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{DUPLICAÇÃO DA RAPOSO TAVARES!}

Um importante passo nos
trabalhos de duplicação da ro-
dovia Raposo Tavares será
dado na terça-feira (31/08), com
o lançamento de cinco vigas que
compõem a estrutura de um
novo viaduto que está sendo
implantado pela CCR ViaOeste
no km 87+300, no trecho que
margeia o bairro Brigadeiro To-
bias, em Sorocaba.

 Para que seja possível a
movimentação com segurança
dos guindastes e carretas que
transportarão as estruturas de
concreto que pesam cerca de 63
toneladas cada, a concessioná-
ria implantará um desvio. A par-
tir das 9 horas, o fluxo para
quem trafega no sentido Capi-

CCR ViaOeste
lança vigas em novo
viaduto na rodovia
Raposo Tavares
Operação envolvendo quatro guindastes
será realizada na próxima terça-feira
(31/08) para movimentar cinco vigas que
pesam cerca de 63 toneladas

tal será direcionado para a Ave-
nida Bandeirantes, que corta o
Bairro Brigadeiro Tobias.

“É uma medida de seguran-
ça importante para as equipes
que estarão atuando na obra e,
especialmente, para os motoris-
tas que trafegam pela rodovia
Raposo Tavares”, enfatiza o
coordenador de engenharia da
CCR ViaOeste, Maurício Ca-
versan. Ele acrescenta que a
operação somente será realiza-
da em condições climáticas fa-
voráveis. Em caso de chuva, os
trabalhos serão adiados.

 O trânsito no sentido Soro-
caba será realizado normalmen-
te pela rodovia, com limite de

velocidade de 80 km/h neste
sentido. “Com o desvio no bair-
ro Brigadeiro Tobias, nosso
alerta para os motoristas é para
o respeito à sinalização no tre-
cho urbano, com cuidado redo-
brado aos pedestres e ciclistas”,
ressalta.

 A duplicação deste trecho da
rodovia Raposo Tavares foi ini-
ciada em abril. Grande parte dos
sistemas de drenagem já foi
concluída, assim como avançam
os trabalhos de terraplanagem,
compactação do solo e compo-
sição das camadas de estrutura
que darão suporte para o pavi-

mento. As obras contemplam a
construção de nova pista no sen-
tido capital com duas faixas de
rolamento e acostamento pavi-
mentado.

 Além do km 87+300, ou-
tros três viadutos estão sendo
construídos no km 88+800, km
89+100 e 89+300, em paralelo
às estruturas já existentes. Ao
longo da rodovia serão implan-
tados dispositivos de segurança
como defensas metálicas e bar-
reiras rígidas para segregar as
duas pistas em toda a extensão
deste segmento. Outra melho-
ria é a implantação de alça para

possibilitar o retorno no dispo-
sitivo localizado no km 87+300.

As obras de duplicação da
rodovia Raposo Tavares estão
sendo realizadas pela concessi-
onária CCR ViaOeste através do
Programa de Concessões Rodo-
viárias do Governo do Estado
de São Paulo, sob a coordena-
ção da Agência de Transporte
do Estado de São Paulo (AR-
TESP). O prazo contratual para
conclusão desse trecho é de-
zembro de 2022. O investimen-
to previsto neste segmento de
quase três quilômetros é de R$
46 milhões.
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A Diretoria de Políticas para
Mulher e Igualdade Racial
promove encontros  motivacionais
para funcionários da pasta

A Diretoria de Políticas para
Mulher e Igualdade Racial da
Prefeitura Municipal de Jandi-
ra, realiza uma série de
workshop com palestras moti-
vacionais para os colaboradores
da pasta neste mês de agosto. A
convidada Paula Senna, psicó-
loga e coach, palestrou sobre as
questões do amor
próprio,abordando temas como,
autoestima, encorajamento pes-
soal e autocuidado.

O objetivo das palestras é
trazer para a rotina dos funcio-
nários, a importância do auto-
cuidado, mantendo um olhar di-
ferenciado, sobre o equilíbrio
psicoemocional, focando em si-

tuações e mudanças que bus-
quem contribuir para conscien-
tização e aceitação do valor in-
dividual de cada um, respeitan-
do sempre as diferenças e suas
características.

Participaram também do
evento o Diretor da pasta de Ad-
ministração, o Sr. Gilmar Ma-
noel, e a secretária, Ágata. Se-
gundo a Diretoria, o evento foi
esclarecedor, uma vez que, se
faz importante e fundamental
para manter o foco, ajudar os
funcionários a traçarem os ob-
jetivos para que as mudanças
aconteçam, pois toda a trans-
formação vem de uma conse-
quência de atitudes e ações.

A Gestão do Prefeito Dou-
tor Sato entregou Registros de
Imóvel para mais de 100 famí-
lias do Jardim Alvorada e Jar-
dim Palmares.

“Tenho um compromisso
com o Governo do Estado, para
que além do Jardim Alvorada e
Palmares, outros bairros de Jan-
dira tenham prioridade neste
programa de Regularização
Fundiária” afirmou o Prefeito.

A entrega faz parte do pro-
grama de regularização fundiá-
ria dos loteamentos que não fo-
ram registrados na Prefeitura e/
ou no Cartório de Registro de
Imóveis, e que, portanto, têm
seus lotes inabilitados de lavra-
rem escritura de compra, ven-
da ou doação.

O programa traz uma série
de iniciativas técnicas que pos-
sibilitam a emissão do título de
propriedade (Matrícula no nome
de quem tem a posse do lote),
levando às famílias de baixa ren-
da segurança jurídica sobre a
propriedade do imóvel além ou-
tros benefícios, como o acesso ao
mercado formal de crédito, a
possibilidade de comercializa-
ção do imóvel e a transferência do
bem para filhos ou herdeiros.

O evento que celebrou a en-
trega dos títulos às famílias
aconteceu no Teatro Municipal
e contou com a presença de di-
versas autoridades do municí-
pio e também do Estado de São
Paulo, que por meio do Progra-
ma Cidade Legal, oferece su-
porte técnico em todo o proces-
so de regularização conduzido
pelo Governo Municipal.

A primeira a fazer uso da pa-
lavra no evento de celebração
desta importante conquista foi
a Presidente do Fundo de Soli-
dariedade e primeira-dama Dra
Adenilda, que em seu discurso

Doutor Sato entrega registro de imóveis

para mais de 100 famílias de Jandira

ressaltou a alegria de participar
de um evento que leva o senti-
mento de realização à centenas
de pessoas. Logo após a Primei-
ra-Dama, o Presidente da Câ-
mara colocou o legislativo à dis-
posição para lutar, ao lado do
Prefeito Doutor Sato, para que
mais famílias recebam o título
de registro de imóvel. Em se-
guida, ao fazer uso da palavra,
o Secretário de Habitação Wal-
ter Martins, fez uma bela ho-
menagem à diversos integrantes da
sua equipe, que se empenharam
para que aqueles documentos
fossem realidade: “Assim como
a população merece o título dos

seus imóveis, eles (servidores da
área de habitação) merecem os
aplausos porque trabalham duro
para que isto aconteça” Discur-
sou Martins.

Representando o Governo
de São Paulo, estiveram presen-
tes no evento, o Diretor de Re-
gularização do CDHU, Dr. Ma-
noel Cavalcante, que destacou
a importância do trabalho téc-
nico para aquela realização, e
do Secretário Executivo de Ha-
bitação do Estado, Dr. Fernan-
do Marangoni, que iniciou seu
discurso parabenizando o traba-
lho e coragem do Prefeito Dou-
tor Sato e logo depois, desta-

cou que o programa cidade le-
gal “é o maior programa de re-
gularização fundiária da améri-
ca latina”, para expressar a im-
portância do evento ele disse:
“Regularização fundiária é dig-
nidade, é sono tranquilo” e, des-
tacou que “estamos falando aqui
de escritura definitiva, não é ter-
mo de posse”.

Por fim, o Prefeito Doutor
Sato fez um discurso ressaltan-
do a importância do evento:
“hoje é um sábado fantástico
por este presente que a popula-
ção de Jandira está recebendo
e, aliás fiquei sabendo que terá
mais presentes neste nível”,

após este início de esperança
para a população que aguarda
este documento, o Prefeito fi-
nalizou o discurso ressaltando
que continuará trabalhando por
todos os jandirenses, indepen-
dentemente de posições políti-
cas expressas na última eleição:
“fui eleito por uma parte, para
governar para todos”.

Durante a cerimônia de en-
trega das documentações, con-
versamos com alguns morado-
res, como o Sr. Edson Moreno,
morador da Rua Alvorada, no
jardim alvorada, que expressa-
ram muita alegria e emoção
com o “sonho realizado”.
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Prefeito Doutor Sato anuncia
Prêmio “Professor Excelência”

O Prêmio Professor Exce-
lência é destinado aos profes-
sores titulares ou substitutos em
turmas regulares na rede públi-
ca municipal de ensino, de for-
ma individual ou em grupo for-
mado por até 3 (três) professo-
res, sendo um autor e outros
coautores.

De acordo com a Secretaria
de Educação: O Prêmio tem o
propósito de disseminar proje-
tos/práticas educativas bem su-
cedidas, que contribuam para o
constante aprimoramento da
educação básica do município
de Jandira, além de estimular e
valorizar o trabalho desses do-
centes, como agentes funda-
mentais no processo formativo
das novas gerações.

As inscrições para participa-
ção do prêmio deverão ser rea-
lizadas através do endereço: ht-
t p s : / / f o r m s . g l e /
t8NFnKuFaNFjqn3L7, entre os
dias 16  de Agosto (hoje) e 19
de Novembro, conforme descri-
to no decreto nº4.426 de 09 de
Agosto de 2021.

O decreto nº 4.426, também

determina os critérios para se-
leção prêmio, sendo eles:

- Clareza da proposta do
texto;

- Inovação pedagógica;
- Evidências;
- Avaliação de Aprendiza-

gem;
- Assiduidade do profes-

sor.
Serão selecionados os 20

projetos finalistas, que serão
convidados a participar do even-
to de premiação, que ocorrerá
em cerimônia solene, em feve-
reiro de 2022, onde todos os fi-
nalistas receberão um diploma
de participação, sendo que os
três primeiros também recebe-
rão uma placa de honra ao mé-
rito.

Além das homenagens em
forma de diploma ou placa, ha-
verá também premiações em di-
nheiro, de acordo com a colo-
cação do candidato, conforme
descrição abaixo:

Da 11ª à 20ª colocação, o
prêmio será de R$ 3.000,00;

Da 4ª à 10ª colocação, o prê-
mio será de R$ 4.000,00;

Os três primeiros coloca-
dos receberão:

3º colocado - R$ 9.000,00;
2º colocado - R$ 11.000,00;
1º colocado - R$ 14.000,00

Mais informações: o Decre-
to nº 4.426, está disponível no
portal da prefeitura:
jandira.sp.gov.br

O Prêmio tem o
propósito de dissemi-
nar projetos/práticas

educativas bem
sucedidas

Governo de São Paulo
anuncia Poupatempo
em Jandira

“É um dia para comemo-
rarmos. O modelo Poupatem-
po representa a efetividade que
estamos trabalhando para ter
em nosso governo, agora é tra-
balhar para que em breve as
portas do Poupatempo Jandi-
ra estejam abertas para a po-
pulação”, destacou Sato.

A unidade de Jandira conta-
rá com estrutura mais moderna
e tecnológica, proporcionando
segurança e comodidade para a
população.

O formato será por meio do
sistema Balcão Único, com
atendentes multitarefa, que in-
clui serviços municipais. O
modelo já foi testado e apro-
vado pela população nas uni-
dades inauguradas nesta ges-
tão em Aguaí, Lençóis Paulis-
ta, Jales e Salto, escolhidas para

o projeto piloto.
Entre os serviços oferecidos,

além do Detran.SP, estão o Ins-
tituto de Identificação (IIRGD)
e taxas cobradas pelas prefeitu-
ras, facilitando ainda mais a vida
do munícipe, que precisa se des-
locar menos para cumprir com
suas obrigações

Serviços digitais
Atualmente, 85% dos aten-

dimentos do Poupatempo são
por meio das plataformas digi-
tais. Entre os serviços online
mais procurados, estão a pes-
quisa de pontuação, habilitação,
licenciamento, as funcionalida-
des da vacinação contra a Co-
vid-19, além da emissão do
Atestado de Antecedentes Cri-
minais, consulta de IPVA, en-
tre outros.
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A Gestão do Prefeito de Jan-
dira, Doutor Sato, apresenta in-
dicadores de segurança pública
do primeiro semestre de 2021,
que demonstram, em números,
o resultado das ações desenvol-
vidas nesta importante área.

“Estou muito feliz, pois, este
relatório mostra que nosso tra-
balho já está reduzindo os nú-
meros da criminalidade em nos-
sa cidade, seguiremos trabalhan-
do firmes para que a população
jandirense sinta-se cada vez
mais segura”

O relatório apresentou um
total de 9766 (nove mil setecen-
tos e sessenta e seis) ocorrênci-
as atendidas. Estes atendimen-
tos foram divididos nas seguin-
tes categorias: Ocorrências Am-
bientais; Guardiã Maria da Pe-
nha; Guarda Escolar; Ronda
Ostensiva Municipal (ROMU);
Ronda Ostensiva com Motoci-
cletas (ROM) e GCM +.

Na categoria “Ocorrências
Ambientais”, que são aquelas
relacionadas ao atendimento de
ocorrências sobre crimes ou in-
frações ambientais, foi registra-
do o atendimento de 167 ocor-
rências.

No tocante ao auxílio às
vítimas de violência domés-
tica, no primeiro semestre, a
Guardiã Maria da Penha
atendeu 226 ocorrências, que
foram divididas entre as ron-
das realizadas e a atuação da
Guarda Civi l  Municipal
(GCM) em apoio ao Poder
Judiciário. Ainda nesta cate-
goria, é importante ressaltar
que houve o fortalecimento
da Guardiã Maria da Penha
e toda a rede de apoio às
mulheres que sofreram al-
gum tipo de violência, que
inclui o Programa Mão Amiga
da Diretoria da Mulher, os cur-
sos de capacitação para recolo-
cação profissional, entre outras
ações.

O primeiro semestre tam-
bém marcou o retorno da Ron-
da Ostensiva Municipal

GESTÃO DO PREFEITO DE JANDIRA DOUTOR SATO
APRESENTA REDUÇÃO NOS INDICADORES DE SEGURANÇA
PÚBLICA DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021

(ROMU), que trata-se de uma
equipe tática utilizada em ações
que exijam um tratamento es-
pecializado. A ROMU  finalizou
o período contabilizando o aten-
dimento de 289 ocorrências.

Já as equipes do patrulha-
mento com motocicletas, a
ROM, teve uma atuação de
grande destaque neste primeiro
semestre de 2021. A agilidade
no atendimento de ocorrências
rendeu à equipe o número ex-
pressivo de 638 ocorrências
atendidas.

O Programa GCM +, que
foi criado no mês de Abril
para o auxílio aos munícipes
no registro do Boletim Ele-
trônico, realizou o registro de
39 ocorrências, dentre elas,
os casos de perda, roubo e
furto de documentos,  furto
e roubo de veículos, violência
doméstica, perseguição, amea-
ça, calúnia, lesão corporal leve,
entre outros.

O período também foi mar-
cado pela atuação conjunta en-
tre as forças policiais com atua-
ção na cidade, com destaque

Jandira  fortalece a rede de proteção às mulheres

A Prefeitura de Jandira têm tomado medidas que legitimam seu compromisso com políticas sociais
voltadas para as mulheres

para a operação realizada no dia
24 de Fevereiro, que teve a par-
ticipação da GCM de Jandira,
Polícia Rodoviária Estadual e a
Polícia Militar, que disponibili-
zou um grande efetivo de poli-

ciais e viaturas advindas dos Ba-
talhões de Itapevi, Barueri e
Santana do Parnaíba, além do
uso do helicóptero Águia.

Por fim destacamos os da-

dos da Guarda Escolar, que efe-
tuou o atendimento 113 ocor-
rências em escolas e imedia-
ções, números que justificam
a importância do Programa ES-
COLCRIM.

“Estou muito feliz, pois, este relatório mostra que nosso trabalho já está reduzindo os números da criminalidade em nossa cidade”, afirma Sato
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LANÇAMENTOS 2021

APROVEITE. SÓ AQUI TEM!
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{BELEZA & CIA}

A Prefeitura de Carapicuíba
segue realizando melhorias na
cidade. E já está em fase final
de obras a nova área de lazer
na Av. Marginal do Ribeirão.
Esse será o segundo playground
construído ao lado da via.

O local conta com brinque-
dos para crianças, academia ao
ar livre e pista de caminhada.
Tudo será cercado com grades
de proteção.

A avenida também está com
obras do Sistema Viário do Jan-
daia, que vai proporcionar mais
mobilidade e segurança no trân-
sito.

Responsabilidade de todos

É importante ressaltar que o
munícipe deve colaborar com o
bom estado do local. Segun-
do a lei nº 3519/18, quem
deposita lixo ou entulho nas
calçadas, boca de lobo, can-
teiros, jardins e praças públi-
cas, está sujeito a multa. A
penalidade varia de acordo com

Prefeitura de Carapicuíba avança na construção de
mais uma área de lazer na Av. Marginal do Ribeirão

a quantidade de material despe-
jado e pode chegar até R$
9.000,00.

E para ajudar e colaborar na
fiscalização do descarte irregu-
lar, a administração lançou o

WhatsApp Denúncia. Agora,
quem flagrar infratores jogan-
do entulho em via pública, pode

gravar ou tirar foto da placa do
veículo e mandar junto com in-
formações para 94126-4022.
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No mês de agosto, a Prefei-
tura de Carapicuíba promove a
Campanha “Agosto Lilás”, des-
tinada ao combate à violência
contra a mulher, visando cons-
cientizar e encorajar as muníci-
pes a denunciarem qualquer tipo
de agressão, seja ela física, psi-
cológica, verbal ou sexual.

Em virtude disso, a Prefei-
tura realiza um evento no Par-
que do Planalto no sábado (28),
às 9h30, que contará com aco-
lhimento da assistência social,
orientação jurídica, aula de de-
fesa pessoal, zumba e serviços
de saúde.

Pensando principalmente na
segurança das mulheres, Cara-
picuíba conta também com lo-
cais de apoio às mulheres em
situação de violência:

CREVIM (Centro Especi-
alizado de Atendimento a Mu-
lheres em Situação de Violên-
cia) - Avenida Celeste, 186 -
Centro.

O centro funciona das 8 às
16 horas e oferece serviço de
acolhimento, atendimento mul-
tidisciplinar, social e orientação
jurídica. Além de contar com
oficinas, cursos profissionali-

Prefeitura de Carapicuíba realiza evento
do “Agosto Lilás'' no Parque do Planalto

Mulheres contaram
com aula de defe-
sa pessoal, orienta-
ção jurídica, acolhi-
mento social, entre
outros serviços

zantes e outras atividades que
mudem a situação das partici-
pantes.

Telefone (11) 4184-6025
E m a i l

crevim@carapicuiba.sp.gov.br

Delegacia de Defesa da
Mulher - Avenida Rui Barbo-
sa, 1582 - Vila Caldas -

Telefone (11) 4187-7183

Projeto Acolhe - Oferecen-
do Atendimento para crianças e
adolescentes de até 18 anos.

Avenida General Teixeira
Lott, 601

Telefone (11) 4164-3392
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Samba é Sério faz show
em Carapicuíba dia 4

Na quarta-feira (25), a Pre-
feitura de Carapicuíba, por meio
da Secretaria de Educação, ini-
ciou as inscrições para pré-es-
colas da rede municipal de en-
sino. Crianças com idade entre
4 e 5 anos, nascidas até o dia
31/03/2017, poderão ser matri-
culadas. Os documentos neces-
sários para a inscrição são: cer-
tidão de nascimento da criança,

O grupo Samba é Sério, de
Carapicuíba, se apresenta no dia
4 de setembro, no Clube da Al-
deia. Para o show os sambistas
vão contar com um convidado
especial: o carioca Toninho Ge-
rais. O evento também terá a
presença do DJ Galvão, Karen
e outros convidados.

Os ingressos antecipados
podem ser adquiridos no Clube
da Aldeia e JF Box da Breja.
Os valores são R$ 25 (homem)
e R$ 15 (mulher). No dia do
show eles serão vendidos por
R$ 30 (homem) e R$ 20 (mu-
lher). A apresentação começa às
16h. O uso de máscara é obri-
gatório. O evento terá álcool em
gel no local.

O Clube da Aldeia fica na
rua Xapuri, 215, Parque Colo-
nial, Carapicuíba. Mais informa-
ções pelos telefones (11) 96055-
0546 / (11) 94759-3795.

Prefeitura de Carapicuíba abre
inscrições para pré-escola

documento do responsável e
comprovante de residência com
CEP.

 Este ano, devido à pande-
mia do Covid-19, as inscrições
podem ser feitas on-line pelo
site www.carapicuiba.dema-
ndadealunos.com e presencial-
mente nas escolas de segunda a
sexta-feira.

Lembrando que a Secreta-
ria Municipal de Educação se-
gue todas as orientações dos
protocolos de saúde para evitar
aglomerações. Devido ao atual
cenário no enfrentamento da
pandemia do novo coronavírus,
solicitamos que para compare-
cer à unidade escolar, utilize
máscara de proteção e mante-
nha o distanciamento.
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Na quinta-feira, 26/8, o
prefeito de Osasco, Rogério
Lins, esteve na sede da Se-
cretaria de Infraestrutura e
Meio Ambiente do Estado de
São Paulo, em Pinheiros,
onde foi recebido por Bene-
dito Braga, diretor-presiden-
te da Sabesp. Os secretários
municipais Bruno Mancini
(Finanças),  Pedro Sotero
(Habitação) e Éder Máximo
(Planejamento e Gestão) par-
ticiparam do encontro.

Na reunião, o prefeito e o
diretor da companhia conver-
saram sobre investimentos
da Sabesp no município para
os próximos anos, o que in-
clui a implantação e amplia-
ção de redes tratamento de
esgoto em bairros da cidade,
e outros assuntos.

Prefeito Rogério Lins é recebido

por diretor-presidente da Sabesp
Fotos: Marcelo Deck

Acesse nossas
mídias digitais:

Site: www.jacidade.com.br
 jornalacidadeoficial
_jornalacidade
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Osasco segue modernizando
as escolas da rede municipal de
ensino. Na quinta-feira, 26/8, a
Prefeitura entregou a reforma
da Creche Hilda Alves dos San-
tos Marin, localizada na Aveni-
da Santo Antônio, 1042 – no
Jardim Bela Vista. Na ocasião,
os alunos da escola receberam
o kit de uniforme escolar.

Assim como nas demais es-
colas, a reforma foi geral e in-
cluiu troca de piso dos ambien-
tes, reforma dos banheiros, pin-
tura interna e externa, manuten-
ção nos telhados, revisão elétri-
ca e hidráulica. A creche rece-
beu novos brinquedos para o
playground.

Acompanhado da primeira-
dama e presidente do Fundo So-
cial de Solidariedade, Aline Lins,
do secretário de Educação,
Cláudio Piteri, e outras autori-
dades, o prefeito Rogério Lins
esteve na unidade de ensino
para oficializar a entrega das
melhorias.

“A educação é sempre uma
pauta prioritária no nosso gover-
no. Estamos trabalhando para
ampliar e modernizar os equi-
pamentos educacionais que já
temos. Mas também consolidar
novas escolas, assim como es-
tamos fazendo com o Mundo
da Criança da Zona Norte, que
está em construção e que, em
breve, gerará mais de mil va-
gas”, disse o chefe do Executi-
vo em seu discurso.

Já o secretário Cláudio Pite-
ri falou das melhorias no ambi-
ente. “O espaço ficou mais am-

Prefeitura entrega  reforma da

Creche Hilda Alves dos Santos Marin
Fotos: Marcelo Deck

plo e confortável para atender
bem as nossas crianças e os
nossos colaboradores, que aqui
fazem um trabalho importantís-
simo de acolher e ensinar os
alunos”, finalizou.

Só neste ano, a administra-
ção municipal já revitalizou
mais de 50 escolas municipais,
tornando o ambiente escolar
mais agradável.

Participaram do evento, a
vice-prefeita Ana Maria Rossi;
os vereadores Josias da Juco,
Michel Figueredo, Carmônio
Bastos, Laércio Mendonça,
Délbio Teruel, Ralfi Silva, Pelé
e Lúcia da Saúde; os secretári-
os Fabio Grossi (Meio Ambien-
te), Gerson Pessoa (Desenvol-
vimento Econômico), Jorge
Luis Cantagessi (chefe de Ga-
binete) e Sérgio Di Nizo (Go-
verno).
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Na segunda-feira (23), na
sede da Juventude Cívica de
Osasco (JUCO), o prefeito Ro-
gério Lins (Podemos) assinou
o termo de renovação de con-
trato com a Instituição. Aos 59
anos, a JUCO é conhecida na
cidade pela capacidade de va-
lorização e formação de jovens
aprendizes. Josias da JUCO
(PSD), que foi estagiário da ins-
tituição, representou a Câmara
Municipal de Osasco no ato e
falou da importância da reno-
vação da parceria.

“A parceria com a Prefeitu-
ra tem sido renovada todos os
anos. Eu sou muito grato à
JUCO, uma instituição que
acolhe e transforma vidas, além
de tudo forma cidadãos e ex-

Legislativo comemora renovação
de termo de contrato com a JUCO
Vereador Josias da JUCO representou Legislativo no ato de assinatura do contrato

celentes profissionais”, afirmou
o parlamentar.

A Câmara conta atualmente
com quatro estagiários da
JUCO. Alguns aprendizes que
já passaram pelo Legislativo se-
guiram carreira, incentivados
pela passagem pela Casa de
Leis. É o caso de Isabel Miran-
da Correa, 21 anos, que cursa
Direito e foi estagiária na Seção
de Comissões.

“Meu aprendizado na Câ-
mara foi muito enriquecedor.
Conheci diversas áreas, apren-
di bastante. Pela força e orien-
tação da minha gestora, Maria
José Sasso, aprendi como fun-
cionam as leis, e essa formação
está sendo fundamental no meu
curso”, comentou Isabel. “Me

apaixonei pelo Direito estagian-
do nas Comissões, foram mui-
tas oportunidades, muito conhe-
cimento”, acescentou.

A cerimônia de assinatura do
contrato também contou com a
participação da presidente da
Instituição, Daniela Yuri Barbo-
sa de Andrade Cunha, da dire-
toria da JUCO, dos secretários
municipais Sérgio Di Nizo (Go-
verno), Thiago Silva (Comuni-

cação) e Cláudio Monteiro Jú-
nior (Administração), alunos e
ex-alunos da instituição.

“Ouvi testemunhos emocio-
nados. Todos orgulhosos e gra-
tos por tudo o que a JUCO faz
por eles, assim como um dia já
fez comigo”, comentou Josias
da JUCO. O parlamentar lem-
brou que todos os protocolos de
segurança e prevenção à Covid-
19 foram seguidos no ato.

“Ouvi testemunhos
emocionados.

Todos orgulhosos
e gratos por tudo
o que a JUCO faz

por eles, assim
como um dia já

fez comigo”,
comentou

Josias da JUCO.

Daniela Yuri Barbosa de Andrade Cunha - Presidente da Juventude Cívica de Osasco (JUCO), o prefeito
Rogério Lins (Podemos) e o vereador Josias da JUCO



Deixe seu ambiente se destacar

com o brilho do nosso trabalho!

Equipe formada por profissionais
altamente capacitados
e que amam o que fazem!!

ANO 13 | Nº 150|SÁBADO, 28 DE AGOSTO DE 2021 •Página 23MARMORARIA



ANO 13 | Nº 150|SÁBADO, 28 DE AGOSTO DE 2021•Página 26 CIDADES | SÃO ROQUE

São Roque é contemplada com
40 vagas no programa Bolsa Trabalho

São Roque foi beneficiada

com 40 vagas no Programa

Bolsa Trabalho, ação do Gover-

no do Estado que irá oferecer

bolsas no valor de R$ 535 aos

cidadãos que realizarem ativida-

des de trabalho e participarem

de um curso profissionalizante.

As inscrições podem ser feitas

até o dia 30 de agosto, através

do portal do Bolsa do Povo,

pelo ícone “Bolsa Trabalho”

(https://cutt.ly/CWpPhvs).

Quem tiver dificuldade para

fazer a inscrição pelo site pode

procurar o Departamento de Bem-

Estar Social, na Prefeitura, das

09h às 15h, ou os CRAS, das

07h30 às 16h30, para auxílio no

procedimento de acesso ao site

do Programa Bolsa Trabalho.

Para participar do programa,

a pessoa precisa ter renda per

capita de até meio salário míni-

mo, ser moradora de São Ro-

que, ter mais de 18 anos, estar

em situação de desemprego e

não ser beneficiária de seguro-

desemprego ou qualquer outro

programa assistencial equivalen-

te. É permitido apenas uma ins-

crição por núcleo familiar.

Os selecionados pelo progra-

ma receberão cinco parcelas

mensais no valor de R$ 535 para

realizarem atividades de traba-

lho em órgãos públicos, com

carga horária de 4 horas diári-

as, em cinco dias por semana.

Os munícipes também irão rea-

lizar um curso profissionalizan-

te de forma virtual pela Univer-

sidade Virtual do Estado de São

Paulo (Univesp) com duração

de 80 horas. As opções são:

• Auxiliar de Controle de

Produção e Estoque

• Gestão Administrativa

• Gestão de Pessoas

• Organização de Eventos

• Rotinas e Serviços Admi-

nistrativos

• Secretariado e Recepção

• Educação de Jovens e

Adultos (para pessoas com en-

sino fundamental incompleto)

Com as inscrições finaliza-

das no dia 30 de agosto, a con-

vocação dos selecionados está

marcada para acontecer entre os

dias 8 e 10 de setembro, com

início das atividades previstos

para o dia 15 de setembro.

Membros da Divisão de
Meio Ambiente e da Associação
dos Engenheiros e Arquitetos de
São Roque (ASSEA) estiveram
no dia 20 de agosto em visita a
Estação de Tratamento de Es-
goto Sanitário (ETE) da cida-
de. Através da ação, a divisão
busca conscientizar a população
quanto a relevância da ETE na
cidade, levando informações
para a maior quantidade de pes-
soas possíveis, através de visi-
tas monitoradas e, assim que
ocorrer a retomada das aulas

Meio ambiente e
ASSEA visitam Estação
de Tratamento de Esgoto
de São Roque

presenciais, por meio de aulas
teóricas e práticas direcionada
aos estudantes.

A existência de uma Estação
de Tratamento de Esgoto Sani-
tário é uma grande conquista
para a cidade, pois o complexo
contribui para a preservação
ambiental e da saúde, impedin-
do que os rios sejam poluídos e
também prevenindo a contami-
nação de várias doenças, garan-
tindo assim maior qualidade de
vida para sua população.

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)
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{FUTEBOL INGLÊS}

{CHARGE}

Manchester United anuncia a contratação de Cristiano Ronaldo
Após desistência do rival City, craque português negocia rapidamente e fecha retorno a Old Trafford, onde foi eleito
pela primeira vez o melhor jogador do mundo, depois de 12 anos

Que novela e que reviravolta!
Cristiano Ronaldo está de volta a
Old Trafford. Aos 36 anos, o cra-
que português foi anunciado ofi-
cialmente pelo Manchester Uni-
ted, no momento em que se dava
como certa a transferência dele
para o rival Manchester City. Ele
assinará contrato por duas tempo-
radas após exames médicos, além
da resolução de questões relaci-
onadas ao visto de trabalho.

- Todos no clube estão ansio-
sos para receber Cristiano de volta
a Manchester - apontou o United
em nota oficial.

O United teria desembolsado
• 15 milhões (R$ 92 milhões)
mais • 8 milhões (R$ 49 milhões)
em bônus como compensação fi-
nanceira para a Juventus, que não
aceitava liberar o craque sem cus-
tos. O valor mínimo garantindo
para a Velha Senhora é de • 20
milhões (R$ 122 milhões), de
acordo com o jornalista Fabrizio
Romano.

Reviravolta em poucas horas

O anúncio no começo da tar-
de desta sexta-feira dá fim a uma

De volta ao Teatro

dos Sonhos

novela que durou pouco, mas foi
repleta de reviravoltas. Após se-
manas de poucos rumores de saí-
da da Juventus, Cristiano Ronal-
do passou a ter seu nome ligado
ao Manchester City nos últimos
dias, e teria deixado claro que
gostaria de deixar o clube italia-
no na última quinta-feira. Até ali,
o clube azul de Manchester pare-
cia ser o único na briga pela con-
tratação.

Nesta sexta, as horas que po-
deriam encaminhar CR7 para o
City o levaram para outro desti-
no. O dia começou com o joga-
dor indo ao CT se despedir dos
companheiros antes do treina-
mento e depois embarcando em
um jatinho de Turim para Lisboa.
Enquanto isso, o técnico Massi-
miliano Allegri deu uma entrevista
coletiva confirmando os rumores:
Cristiano havia pedido para deixar
o clube.

Minutos depois, quando todos
acreditavam que o City buscava
um acordo com a Juve, o técnico
Pep Guardiola também concedeu
uma entrevista e apontou que um
possível acordo estava mais dis-
tante do que muitos pensavam.

Quase que simultaneamente, o co-
mandante do Manchester United,
Ole Günnar Solskjaer também fa-
lou com a imprensa e deixou as
portas abertas para o jogador.

A partir dali, a reviravolta se
tornou pública. Veio à tona a in-
formação que o empresário Jor-
ge Mendes estava conversando
não só com o City, mas também
com o Manchester United. O time
de Guardiola, então, teria desisti-
do do negócio, abrindo caminho
para Cristiano Ronaldo voltar para

seu ex-clube. Em poucas horas, o
United enviou uma proposta con-
tratual para o craque, de dois
anos, e fez uma oferta de com-
pensação financeira à Juventus.

Logo depois, Cristiano Ro-
naldo desembarcou em Portugal
prometendo uma resolução "em
uma hora" - mas bastaram alguns
minutos para o anúncio do Man-
chester United, que pegou o mun-
do do futebol de surpresa com a
rapidez na negociação para uma
contratação de tanto peso.

A surpreendente contrata-
ção promove o retorno de
Cristiano Ronaldo à cidade e
ao clube onde começou a
construir sua trajetória de su-
cesso internacional. E que
sempre foi um sonho guarda-
do no coração dos fãs do
Manchester United. Contrata-
do como uma joia do Sporting
em 2003, aos 18 anos, Ronal-
do se transformou em CR7
no Old Trafford, o Teatro dos
Sonhos, ao se tornar o grande
craque de uma geração que fez
história sob o comando de Sir
Alex Ferguson.

Ao lado de nomes com
Rooney, Tévez, Ferdinand,
Van der Sar, Giggs e Scholes,
ele foi o craque na conquista
da Liga dos Campeões em
2007/08, quebrado um jejum
de quase 10 anos. Pelo de-
sempenho, foi eleito o me-
lhor jogador do mundo naque-
la temporada - o primeiro de
cinco troféus que ele viria a
ter, criando uma disputa his-
tórica com Lionel Messi.

Cristiano Ronaldo deixa a Juventus e vai para o Manchester United

Foto: Getty Images



BC estabelece limite de R$ 1 mil
para transferências noturnas pelo PIX
a fim de evitar roubos
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{MUDANÇA NO PIX!}

Mudança faz parte de medidas anunciadas
pelo BC na sexta-feira (27) para aumentar
segurança do sistema. Limite ainda poderá ser
alterado se o usuário assim desejar.

As mudanças

Entre as principais
 mudanças, estão:

• Estabelecer o limite de R$
1.000,00 para soma das opera-
ções realizadas entre pessoas
físicas (incluindo MEIs) utilizan-
do meios de pagamento em ar-
ranjos de transferência no perí-
odo noturno (das 20 horas às 6
horas), incluindo transferências
dos tipos: intrabancárias, PIX,
cartões de débito e liquidação
de TEDs;

• Oferecer aos clientes a pos-
sibilidade de reduzir ou aumen-
tar os limites do sistema PIX
para os períodos diurno e no-
turno; A redução terá efeito ime-
diato, enquanto que o aumento
levará de 24 a 48 horas para ser
efetivado.

• Determinar que as institui-
ções ofertem funcionalidade que
permita aos usuários cadastrar
previamente contas que pode-
rão receber Pix acima dos limi-
tes estabelecidos;

• Estabelecer prazo mínimo
de 24h para que o cadastramen-
to prévio de contas por canal
digital produza efeitos, impedin-
do o cadastramento imediato em
situação de risco;

• Estabelecer o prazo míni-
mo de 24 horas e máximo de
48 horas para a efetivação de
pedido de aumento de limites de
transações com meios de paga-
mento feito usuário por canal
digital,(TED, DOC, transferên-
cias intrabancárias, PIX, bole-
to, e cartão de débito);

• Permitir que os participan-
tes do PIX retenham uma tran-
sação por 30 minutos durante o
dia ou por 60 minutos durante
a noite para a análise de risco
da operação; e

• Exigir histórico comporta-
mental e de crédito para que
empresas possam antecipar re-
cebíveis de cartões com paga-

mento no mesmo dia.

Além disso, o Banco Cen-
tral também vai determinar que
os usuários do PIX comparti-
lhem com autoridades de segu-
rança pública as informações
sobre transações suspeitas de
envolvimento com atividades
criminosas. Também vai exigir
das instituições reguladas con-
troles adicionais sobre fraudes.

Segundo o BC, todas essas

medidas aumentam a "proteção
dos usuários e contribuem para
reduzir o incentivo ao cometi-
mento de crimes contra a pes-
soa utilizando meios de paga-
mento, visto que os baixos va-
lores a serem eventualmente
obtidos em tais ações tendem a
não compensar os riscos".

A instituição lembra que os cli-
entes também podem colocar os
limites de suas transações em
zero, como opção de segurança.

"Os mecanismos de seguran-
ça presentes no PIX e nos de-
mais meios de pagamento não
são capazes de eliminar por
completo a exposição de seus
usuários a riscos, mas com o
trabalho conjunto do Banco
Central, das instituições regula-
das, das forças de segurança
pública e dos próprios usuári-
os, será possível mitigar ainda
mais a ocorrência de perdas",
finaliza o BC.

O Banco Central anunciou
nesta sexta-feira (27) um con-
junto de medidas para tornar o
uso do PIX mais seguro. Entre
as mudanças, está o estabeleci-
mento de um limite de R$ 1 mil
para transferências realizadas
entre pessoas físicas no perío-
do noturno (veja mais abaixo).

O PIX é um mecanismo de
transferência de recursos que
opera em tempo real, 24 horas
por dias. O sistema tem sido
utilizado por criminosos para a
prática de fraudes.

Instituições financeiras pres-
sionaram o Banco Central por
mudanças que garantissem uma
segurança maior do sistema. A
previsão é a de que as medidas
comecem a ser implementadas
em algumas semanas.

"As medidas se concen-
tram, principalmente, na se-
gurança desses meios de pa-
gamento contra crimes per-
petrados por bandidos im-
pondo coação a vida huma-
na, por exemplo, sequestros
relâmpagos ou roubos e frau-
des em meios de pagamen-
tos eletrônicos, que é um
problema social e grave igual-
mente", disse o diretor da Or-
ganização do Sistema Financei-
ro e Resolução do BC, João
Manoel Pinho de Mello.

Ainda , segundo Mello, o
número de transações com sus-
peita de fraude na base de da-
dos do PIX é de meia transa-
ção a cada 100 mil transações.

"Se considerar desde o
início do sistema, é uma tran-
sação suspeita de fraude ou
crime violente na base do PIX
a cada 100 mil transações. Não
há evidência de aumento, há
evidência de diminuição [do
número de fraudes]", afirmou
Mello.

A melhor divulgação para
o seu produto  ou serviço.SEMANAL!




