
LEIA AS  NOTÍCIAS DA SEMANA DAS CIDADES DA REGIÃO:

Página 5 Página 11 Página 15 Página 19 Página 24

ANO 13 | EDIÇÃO SEMANAL  Nº 151 | SÁBADO, 04 DE SETEMBRO 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

Página 26

Infraero e Polícia Rodoviária trabalham
para garantir tranquilidade

Aeroportos e rodovias se preparam
para o feriado de 7 de setembro

São Roque
registra quatro

casos da
variante Delta

Equipes de saúde municipal

estão monitorando

pacientes e familiares

Prefeitura de Barueri
recebe o Prêmio
de 1° lugar em
Economia no Brasil!

Índices de violência
doméstica reduzem
ainda mais em
Santana de Parnaíba

Saúde de Jandira
apresenta ações do
Setembro Amarelo

Prefeito Marcos Neves
se reúne com o
Ministro do Turismo,
Gilson Machado!

Legislativo participa
de entrega de bolsas
de estudo do TJ-SP



•Página 2 ANO 13 | Nº 151|SÁBADO, 04 DE SETEMBRO DE 2021D-I-G-I-T-A-L

Diretora Executiva e Financeira: Andrea Silva Mendonça
Diretor, Editor e Jornalista responsável:
Fábio Mendonça Silveira  - MTB 54.249/SP  /  e-mail: fabioacidade@hotmail.com
Secretária Administrativa: Letícia de Jesus Silveira
Depto. Comercial: Luiz de Moura (Paraibinha) - Carapicuíba -         97523-1207
                                   José Moreau (Jandira Itapevi e região)         94038-6967

O JORNAL A CIDADE  é uma publicação  do GRUPO IDEAL
PROPAGANDA EIRELI - ME - CNPJ  07.819.400/0001-72

ANUNCIE NO JORNAL E PORTAL - Tels.: 9 9800-2000E X P E D I E N T E

e-mail: acidade@ig.com.br

O Jornal A Cidade  não se responsabiliza por idéais, opiniões e conceitos emitidos em artigos ou matérias assinadas, que expressam apenas o pensamento dos
autores, não representando necessariamente a opinião deste veículo. A publicação se reserva o direito, por motivos de espaços e clareza, a resumir cartas, artigos,
releases e ensaios.
Os representantes comerciais, colaboradores e colunistas, não têm vínculo empregatício com a direção do do jornal e Ideal Propaganda EIRELI - ME

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

Acesse o Portal: www.jacidade.com.br                              jornalacidadeoficial

Administração, Redação, Publicidade e Diagramação: SEDE PRÓPRIA
Estr. Egilio Vitorello, 68 - CEP 06365-210 - Jd. Maria Beatriz  - Carapicuiba - SP

ANO 13

SOMOS: PORTAL - DIGITAL - IMPRESSO - REDE SOCIAL

Periodicidade:
SEMANAL

MATÉRIA DE CAPA

Infraero e Polícia Rodoviária trabalham
para garantir tranquilidade

Aeroportos e rodovias se preparam
para o feriado de 7 de setembro

Com a aproximação do feri-
ado de 7 de setembro, muitas
pessoas terão a oportunidade de
dar vazão a uma vontade que,
devido à pandemia, vem sendo
postergada há tempos: viajar.
Diante da expectativa de au-
mento na movimentação em
aeroportos e estradas, Infraero
e Polícia Rodoviária Federal se
preparam para garantir que o
deslocamento das pessoas pelo
país transcorra da melhor for-
ma possível.

A expectativa da Infraero é
de que a movimentação nos ae-
roportos que compõem sua rede
seja de aproximadamente 688
mil passageiros entre os dias 3
e 8 de setembro. O número é
130% maior do que o registra-
do ano passado, quando 298 mil
pessoas usaram a infraestrutu-
ra aeroportuária para viajar en-
tre os dias 4 e 9.

A empresa estima que os
dias de maior movimento em
seus aeroportos serão dia  (3),
com “mais de 146 mil passa-
geiros em trânsito, e na quarta-
feira (8), quando 138 mil pas-
sageiros devem retornar do fe-
riado.

“A Infraero trabalha para
que passageiros, empresas aé-
reas e demais funcionários e fre-
quentadores tenham tranquilida-
de nos aeroportos. Para isso, a
empresa tem adotado as reco-
mendações da Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária (An-
visa) sobre distanciamento so-
cial, uso de máscara e higieni-
zação das mãos dentro dos ter-
minais, que estão sinalizados e
têm veiculado mensagens audi-
ovisuais. Essas recomendações
também estão no site da Infra-
ero”, informa a empresa aero-
portuária.

Aeroportos na pandemia
Diante da situação diferen-

ciada pelas necessidades de cui-
dados extras decorrentes da
pandemia, é recomendado que
os passageiros cheguem ao ae-
roporto com antecedência mí-
nima de 1h30 para voos domés-
ticos e de 3h para voos interna-

to da movimentação nas estra-
das brasileiras. Nesse sentido,
reforçará as operações e o poli-
ciamento em diversas rodovias
federais.

A expectativa é de que os ho-
rários de pico,  em relação à mo-
vimentação rodoviária, ocorram
entre a tarde e a noite de ontem
(3); na manhã de sábado (4); e
entre a tarde e a noite da próxi-
ma terça-feira (7).

Estão previstas ações da
chamada Operação Indepen-
dência em diversas unidades
federativas, a serem implemen-
tadas pelas superintendências
regionais da PRF.

“A PRF, como de costume,
reforçará o efetivo e a visibili-
dade do policiamento para au-
mentar a sensação de seguran-
ça dos usuários das rodovias.
Também vai direcionar ações
especialmente para os locais e
horários nos quais as estatísti-
cas demonstram haver maior
incidência de acidentalidade. O
foco será a fiscalização de in-
frações que geram maior risco
ou potencializam as lesões nos
acidentes, como embriaguez ao
volante e ultrapassagem indevi-
da”, informou, em nota.

cionais. Dessa forma, alguns
transtornos podem ser evitados.

Além disso, medidas de se-
gurança e fluidez nas operações
e no funcionamento de toda in-
fraestrutura aeroportuária foram
reforçadas a fim de “manter os
níveis de conforto e a seguran-
ça de passageiros, operadores
aéreos e demais usuários dos ae-
roportos”.

Os aeroportos administrados
pela Infraero oferecem também
atendimento e orientações por
meio dos chamados Amareli-
nhos, que são funcionários de
colete amarelo com a frase “Pos-
so Ajudar/May I Help You?”.

A Agência Nacional de Avi-
ação Civil (Anac) também vem
promovendo iniciativas para aju-
dar aqueles que usam o modal
aéreo para se deslocar em tem-
pos de pandemia. Para tanto,
disponibilizou em seu site infor-
mações sobre viagens, direitos
e responsabilidades do passagei-
ro e da companhia aérea.

A página traz informações
sobre oferta e compra de pas-
sagem, documentos para em-
barque, orientações em caso de
atraso, cancelamento e preteri-
ção, acessibilidade, entre outras.
Para acessá-la, clique aqui.

Às vésperas do feriado, uma
parceria entre Ministério do Tu-
rismo e Secretaria Nacional do
Consumidor resultou na publi-
cação de uma cartilha que reú-
ne informações que vão desde
as cobranças diferenciadas de
tarifas até cuidados necessários
em viagens com crianças e ado-
lescentes, passando por acessi-
bilidade, alterações no voo –
além das regras excepcionais
diante da pandemia da covid-
19.

Para acessar a publicação,
chamada Transporte Aéreo:
Antes da Viagem, clique aqui.

Rodovias
A Polícia Rodoviária Fede-

ral (PRF) também tem se pre-
parado para lidar com o aumen-

Algumas superintendências
terão atuações voltadas ao com-
bate de crimes, em especial por
meio de “abordagens focadas
nas informações do serviço de
inteligência, para prender crimi-
nosos, recuperar veículos rou-
bados e retirar armas ilegais e
drogas de circulação”.

Dica
Algumas dicas elaboradas

por superintendências da PRF
ajudam a garantir uma viagem
segura àqueles que decidirem
pegar estrada neste feriado. A
primeira é a de fazer uma revi-
são no veículo antes de viajar.
“Verifique principalmente pneus
(inclusive o estepe), palhetas dos
limpadores de para-brisa e itens
de iluminação e sinalização.”

Outra dica é de só pegar a
estrada após ter a viagem bem
planejada, programando paradas
em locais adequados para abas-
tecimento, alimentação e des-
canso. Em viagens longas, o
ideal é parar a cada duas horas,
para evitar sono ou fadiga.

“O acostamento deve ser
utilizado apenas para situações
emergenciais”, alerta a PRF,
que pede também cautela nas
ultrapassagens, mesmo nas si-
tuações em que a sinalização

permita. É fundamental que só
se faça ultrapassagens quando
houver segurança e visibilidade
para a manobra.

A mistura direção e álcool é
algo que jamais deve ser feito,
a exemplo do uso de celular en-
quanto se estiver dirigindo.

Outro ponto bastante impor-
tante é o respeito às sinalizações
e aos limites de velocidade.
Além disso, deve-se manter
sempre os faróis ligados para
que o veículo fique mais visível
aos demais condutores e pedes-
tres. O cinto de segurança é
obrigatório para todos os ocu-
pantes do veículo.

Em uma situação de abor-
dagem policial, “obedeça às or-
dens dos agentes, não faça mo-
vimentos bruscos, abra os vi-
dros do carro para ser melhor
visualizado e, à noite, ligue a luz
interna”. Em situações de aci-
dente, se não houver feridos,
deve-se retirar os veículos da
pista imediatamente. Havendo
feridos, é preciso sinalizar e avi-
sar a PRF.

Em caso de emergência e
necessidade de apoio da PRF,
ligar para o telefone de emer-
gência 191.

{FERIADO DE 7 DE SETEMBRO}
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{OPERAÇÃO INDEPENDÊNCIA!}

A CCR RodoAnel prevê flu-
xo de 1,1 milhão de veículos no
Trecho Oeste do Rodoanel du-
rante a Operação Independên-
cia, que acontece entre zero
hora de sexta-feira (03/09) e 24
horas de terça-feira (07/09).
Durante esse período, a AR-
TESP (Agência de Transportes
do Estado de São Paulo) e Po-
lícia Militar Rodoviária refor-
çam as ações de fiscalização nas
rodovias, inclusive por meio das
110 câmeras ligadas ao Centro
de Controle Operacional (CCO)
da Concessionária.

O maior movimento no Tre-
cho Oeste do Rodoanel deve se
concentrar na saída do feriado
na sexta-feira (03/09), entre 15h
e 21h, na pista externa (sentido
Régis Bittencourt/Litoral), na
região da rodovia Castello Bran-
co. No sábado (04/09), também
é previsto fluxo intenso das 9
às 13 horas. Nos demais dias a
expectativa é de tráfego normal,
inclusive na volta do feriado.

CCR RodoAnel
estima movimento de
mais de 1 milhão de
veículos Operação
Independência
acontece entre
sexta-feira (03/09)
e terça-feira (07/09)

O Trecho Oeste do RodoA-
nel é uma ótima opção para
aqueles que chegam ou saem da
capital paulista por interligar al-
gumas das principais rodovias
do Estado: Anhanguera, Bandei-
rantes, Raposo Tavares e Cas-
tello Branco.

Além disso, o anel viário
dá acesso ao Trecho Sul (Sis-
tema Anchieta-Imigrantes) e
Leste (Rodovia Presidente
Dutra e Ayrton Senna), à Av.
Raimundo Pereira de Maga-
lhães  e  ao  munic íp io de
Osasco, pelo bairro da Pa-
droeira. Outro diferencial é
que o usuário que trafega
pela rodovia também conta
com socorro médico e mecâni-
co 24h, por meio das equipes
de atendimento especializadas
da CCR RodoAnel.

A CCR RodoAnel divulga as
informações do Trecho Oeste
do RodoAnel pelo site:
www.rodoaneloeste.com.br e
pelo 0800 773 6699.
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As comemorações do dia 7
de setembro em Barueri, em alu-
são à proclamação da Indepen-
dência do Brasil, serão, pelo se-
gundo ano consecutivo, realiza-
das em evento fechado, por con-
ta da pandemia da Covid-19. A
Prefeitura de Barueri, com a
participação de músicos da Se-
cretaria de Cultura e Turismo,
e o Exército, por meio do 22º
Depósito de Suprimento, farão
uma cerimônia interna.

Haverá transmissão on-
line feita pela Secretaria de
Comunicação, via Facebook,
da Prefeitura, e Cultura Barue-
ri Oficial.

A cerimônia está prevista
para começar às 8h, com has-
teamento e incorporação da ban-
deira. O cerimonial será reali-
zado pela equipe da Câmara
Municipal de Barueri.

Durante a solenidade esta-
rão presentes apenas autorida-
des do poder Executivo, Legis-
lativo e representantes militares.
Haverá apresentação da Banda
de Sopro, da Secretaria de Cul-
tura e Turismo, e contará com
a participação de 30 musicistas
que executarão os hinos cívicos
além de outras canções.

A celebração do dia 7 de se-
tembro na cidade era realizada,
antes da pandemia, por meio de
um desfile cívico-militar, com a
participação de várias entidades
do poder público, como Exér-
cito, Polícia Militar, Corpo de
Bombeiros, Câmara Municipal,

Barueri celebra Dia da Independência
em cerimônia fechada e restrita

além da Prefeitura de Barueri,
principal organizadora.

Sobre a data
A Independência do Brasil

foi o processo histórico de se-
paração entre Brasil e Portugal
que se deu oficialmente em 7

Foto: Bob Cruz/Secult

Secretário de Cultura e Turismo, Jean Gaspar, e o capitão Ataliba
Barbosa, do 22º Depósito de Suprimento, durante a solenidade de
2020.

Escolas da rede preparam eventos
festivos para celebrar 7 de Setembro

de setembro de 1822. Por meio
da independência, o Brasil dei-
xou de ser uma colônia portu-
guesa e passou a ser uma na-
ção independente. Com esse
evento, o país organizou-se
como uma monarquia que tinha
D. Pedro I como imperador.

Por conta da pandemia do
novo coronavírus, este ano
não haverá, novamente, os
tradicionais desfiles cívicos
do 7 de Setembro, dos quais
as escolas da rede sempre par-
ticiparam.

No entanto, todas as Esco-
las de Educação Infantil e Ensi-
no Fundamental estão preparan-
do atos simbólicos para celebrar
a data.

Seguindo todos os protoco-
los sanitários, os eventos acon-
tecerão na manhã do dia 7 de
setembro (terça-feira) em cada
uma das escolas. Cada unidade
de ensino está organizando uma
programação. Além das apre-
sentações dos hinos, atividades
como jograis, poesia, teatro e
dança fazem parte das festivi-
dades.

Na Emei José Emídio Agui-

ar, por exemplo, a gestão está
preparando danças e jograis que
acontecerão ao ar livre em am-
biente especialmente decorado.

De acordo com a diretora
Sirley Reis, da Emef Oswaldo
Batista, do Recanto Phrynea, “a
escola toda está sendo decora-
da e os alunos do 9º ano ensai-
am um espetáculo teatral no
qual será encenada a história da
Independência”, adiantou.

De acordo com o secretário
de Educação, Celso Furlan, ape-
sar de ainda estarmos vivendo
tempos de pandemia, toda equi-
pe da Educação de Barueri
está se superando em todos
os sentidos. “Apesar de não
participarmos do desfile cí-
vico este ano, tenho certeza
de que os nossos alunos darão
um show de criatividade e ci-
vismo nas festividades realiza-
das nas escolas”, disse.

Seguindo todos
os protocolos
sanitários, os
eventos acontece-
rão na manhã do
dia 7 de setembro
(terça-feira) em
cada uma das es-
colas.
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{1º LUGAR EM ECONOMIA NO BRASIL!}

A Prefeitura de Barueri está
pondo um fim em um conjunto
de prédios inacabados e que tra-
zia insegurança aos moradores
e comerciantes do entorno da
rua Domingos Crudo, no Cen-
tro da cidade. São três edifica-
ções construídas há vários anos
por uma empresa privada e não
finalizadas. As estruturas foram
se deteriorando com o tempo,
comprometendo ainda a paisa-
gem do local.

A Secretaria de Obras come-
çou a demolir os três prédios
em abril e deverá concluir a ação
neste mês de setembro. O pro-
cesso de demolição exige cui-
dado por se tratar de um local
bastante movimentado no Cen-
tro da cidade, além de ser um
terreno íngreme.

“Vamos, primeiramente, re-
cuperar a área e fazer uma re-
modelação no local. A Prefeitu-
ra vai tirar aquele ‘mausoléu’ do
Centro, para deixar a cidade
mais bonita”, afirma o secretá-
rio de Obras, Beto Piteri.

A Prefeitura desapropriou a
área para que pudesse iniciar a
demolição. Originalmente, o lo-
cal daria lugar a um conjunto
habitacional, que não chegou a
ser finalizado por problemas

Prefeitura põe fim a prédios inacabados que
traziam insegurança ao centro da cidade

com a construtora da obra. De-
pois do trabalho de demolição
concluído, haverá a execução de
um levantamento topográfico,
que é o mapeamento de todas
as características da superfície
do terreno.

Só depois da conclusão des-
se levantamento é que a Prefei-

tura terá condições para decidir
qual tipo de equipamento públi-
co poderá ser feito ali. Calcula-
se que depois de tudo demolido
haverá cerca de 2.700 metros
cúbicos de entulho.

Moradores aprovam

Doralice Francisca da Silva,

há mais de 60 anos residente na
rua Sargento José Paulo, que
fica justamente na parte de trás
da demolição, aprova o fim dos
prédios. “Isso aí não estava ser-
vindo para nada. Seria bom se
a Prefeitura construísse uma
creche nesse lugar, para a gente
ver crianças brincando e corren-
do”, afirma.

Eduardo Souza, comer-
ciante na rua Damião Fer-
nandes também aprovou a
demolição. “É uma cons-
trução que deixa a cidade
feia, principalmente para
quem passa pela Castello
Branco e tem uma visão
mais ampla desses prédi-
os”, opina.

Em suas redes sociais o
Prefeito de Barueri ,  Ru-
bens Furlan (PSDB), di-
vulgou que a cidade rece-
beu o prêmio de primeiro
lugar no Brasil em economia

Prefeitura de Barueri recebe o Prêmio
de 1° lugar em Economia no Brasil!

pelo ranking Smart Cities.
"Isso significa crescimento

das empresas, da renda e dos
empregos. Feliz em proporcio-
nar qualidade de vida pra Ba-
rueri”. Disse Furlan!
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A febre maculosa brasileira
é uma doença infecciosa aguda
transmitida por carrapatos do
gênero Ambylomma. Os prin-
cipais sintomas são fortes do-
res de cabeça, febre súbita, do-
res musculares e manchas ver-
melhas nas palmas das mãos e
solas dos pés.

Por necessitar de umidade,
o carrapato se prolifera em bio-
mas que tenham essa caracte-
rística (Cerrado, Mata Atlânti-
ca e Pantanal predominante-
mente). Nessas regiões, os prin-
cipais hospedeiros são a anta, a
capivara e o cavalo. Os carra-
patos se alimentam do sangue
desses animais. A doença se
manifesta de dois a 14 dias após
o contato com esses insetos.

Nas regiões metropolitanas,
os cães e os gatos (em menor
escala) fazem esse papel. As
capivaras estão também ocu-
pando as margens dos rios que
cortam a Grande São Paulo,
muitas vezes ao lado de áreas
de lazer (ciclovias e parques)
muito frequentadas por cidadãos
e seus familiares.

Os carrapatos são aracníde-
os de difícil combate. Não há
como fazer pulverização dos

Febre maculosa: saiba como se prevenir

focos porque provocaria a mor-
te de outros animais. O que se
deve fazer é o controle, ou seja,
evitar que as pessoas e animais
de estimação se aproximem des-
sas áreas.

Dado o alto grau de letalida-
de da doença, a procura de aten-
dimento médico em caso de
aparecimento de sintomas deve
ser imediata: “56% dos doentes
de febre maculosa morrem até
o quinto dia de contaminação”,
afirma o médico veterinário da

Dicas de prevenção:

- Evite áreas com presen-
ça de carrapatos;

- Não permita que seus
cães e gatos frequentem áreas
de matas;

- Respeite as placas indi-
cativas de não aproximação de
áreas de risco;

- Previna a contaminação
de seus pets utilizando repe-
lentes e carrapaticidas indica-
dos por médicos veterinários;

- Não se aproxime de ca-
pivaras para tirar fotos ou qual-
quer outra coisa (elas também
atacam);

- Caso encontre carrapatos
em seus animais de estimação,
comunique ao Departamento
Técnico de Controle de Zoo-
noses (DTCZ) através do te-
lefone 4198-5679 (de segun-
da a sexta-feira das 8h às 17h);

- Se preferir, retire os car-
rapatos usando luvas e pinça,
ponha num frasco transparen-
te com tampa e traga ao
DTCZ.

A retirada dos carrapatos
requer cuidados.

Zoonoses de Barueri, Daniel
Aspis.

Em Barueri ainda não hou-
ve qualquer caso da doença,
mas foram registrados cães e
gatos parasitados pelo carrapa-
to amarelo (Amblyomma aure-
olatum) nos bairros Parque Vi-
ana, Jardim Silveira, Jardim
Califórnia e Jardim dos Altos. A
vigilância junto aos animais de
estimação é a melhor maneira
de prevenir.Médico veterinário da Zoonoses

de Barueri, Daniel Aspis

A inserção no mercado de
trabalho não tem sido fácil para
a maioria das pessoas, princi-
palmente nos últimos tempos
devido à crise econômica cau-
sada pela pandemia. Para as
pessoas com deficiência o ce-
nário pode complicar ainda
mais, até mesmo porque ain-
da existem muitas empresas
que desconhecem a lei de
cotas, assim como pessoas
com deficiência que não se
candidatam à uma vaga porque
também não sabem o seu po-
tencial produtivo.

Pensando em transpor as
barreiras entre o empregador e
o profissional com deficiência,
a Secretaria dos Direitos da
Pessoa com Deficiência
(SDPD), por meio do Departa-
mento de Empregabilidade, au-
xilia e estimula o mercado de
trabalho por meio de um supor-
te especializado.

Apoio ao candidato

“Quando o candidato entra
em contato com o departamen-
to, seja presencial, telefônico ou
on-line, a gente analisa se o
mesmo tem o perfil para cota.
Feito isso, realizamos o cadas-
tro desse candidato, que passa
a ser inserido no banco de da-
dos e é convidado a participar
das nossas oficinas de prepara-
ção. No primeiro encontro fa-
lamos sobre o universo da pes-
soa com deficiência no merca-
do de trabalho. Trata-se de um

SDPD rompe barreiras entre pessoas
com deficiência e mercado de trabalho

grande bate-papo, porque é im-
portante fazer a escuta desse
candidato”, explica a diretora do
Departamento de Empregabili-
dade, Patrícia Fulachio.

Suporte à empresa
Além do respaldo dado à

pessoa com deficiência que está
à procura de emprego, a equipe
técnica do Departamento de
Empregabilidade também ofere-
ce todo suporte para as empre-
sas.

“Tanto a empresa pode nos
procurar, como nós fazemos a
busca ativa propondo parceri-
as. A partir disso, as empresas
disponibilizam e fazem a des-
crição das vagas disponíveis.
Com essas informações a equi-
pe técnica passa a buscar pos-
síveis candidatos com perfil
para a vaga. Há toda uma aná-
lise técnica para esse levanta-
mento”, detalha Patrícia.

Há empresas parceiras que
estão à procura de novos funci-
onários que utilizam o espaço
da SDPD para fazer o proces-
so seletivo. Esse foi o caso do
Hospitalis, que realizou no dia
27 de agosto a primeira etapa
do recrutamento de colaborado-
res da unidade de saúde parti-
cular para a vaga de auxiliar de
escritório.

“Essa parceria é muito posi-
tiva para nós, pois a SDPD con-
segue filtrar as necessidades e
os recursos que nós, como ins-
tituição, precisamos disponibi-
lizar para esses candidatos. Isso

representa uma otimização de
tempo e aproveitamento. É uma
parceria que tem cada vez mais
apresentado resultados, e assim
esperamos continuar, pois en-
tendemos como uma prestação
de serviço indispensável”, de-
clara a gestora de RH do Hos-
pitalis, Grazilene Ferreira Sal-
les.

Dennis Santana Padilha, de
29 anos, que conquistou seu em-
prego na mesma empresa por
meio da indicação da SDPD,
celebra a contínua parceria.

“O suporte que a SDPD dá
às empresas para contratação de
pessoas com deficiência é mui-
to importante, pois através da
SDPD esses colaboradores são
incluídos no mercado de traba-

lho. Uma porta se abre para o
primeiro emprego para a pes-
soa com deficiência. Eu e meu
irmão somos prova disso, tive-
mos nossas oportunidades de
emprego por meio da Secreta-
ria”, relata Dennis, que hoje é
auxiliar de escritório.

Programa Incluir
Criado com o objetivo de di-

minuir as barreiras que a pes-
soa com deficiência encontra
para o ingresso no mercado de
trabalho, a SDPD mantém o
Programa Incluir, que é com-
posto por uma equipe técnica
que realiza desde a busca ativa
de candidatos, o monitoramen-
to e oferece suporte à família e
à empresa.

“Existem várias barreiras,
não só de acessibilidade, por
exemplo, física e arquitetônica,
mas barreiras nas questões de
acessibilidades atitudinais. Oor
isso que nós, enquanto equipe
técnica, trabalhamos com essas
três frentes: candidato, família
e empresa, para que a gente
possa cada vez mais diminuir
essas barreiras que hoje tam-
bém são um grande fator de
impedimento desta inserção”,
conclui Patrícia.

Sobre a Lei de cotas
A chamada Lei de cotas de

número 8.213 de 1991 prevê
que empresas com 100 ou mais
funcionários devem ter em seu
quadro de colaboradores de 2% a
5% de pessoas com deficiência.
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No final do mês de agosto,
o Hospitalis – Núcleo Hospita-
lar de Barueri fez parte da Cam-
panha do Agasalho de 2021, do-
ando cobertores para institui-
ções da Zona Oeste.

As Instituições atendidas fo-
ram: CÁRITAS – Associação
Cáritas Nossa senhora da Es-
cada e o Instituto Beneficen-
te “Amigos da Mortadela”.

A 1° Instituição atendidafoi
a Associação Cáritas Nossa se-
nhora da Escada, que tem
como missão defender, resga-

Hospitalis – Núcleo Hospitalar: Comprometido com o bem social
fez doações da campanha do agasalho 2021 para instituições

O Núcleo Hospitalar Hospi-
talis, mais uma vez esteve com-
prometido com o bem social na
entrega de doações. Como em
todos os anos o Núcleo Hospi-
talar assume este importante
papel com alguns parceiros e
atendendo com doações as en-
tidades cadastradas nas cidades
da região, como foi no início
deste ano distribuindo quase 3
mil cestas de alimentos nas ci-
dades de Barueri, Jandira, Co-
tia, Carapicuíba, Cajamar, en-
tre outras.

tar e promover a vida, traba-
lhando com as pessoas em situ-
ação de exclusão nos planos
sociais, político,  econômico,
cultural e religioso, educando
para a justiça a solidariedade e
a cidadania, construindo condi-
ções de vida digna para todos.

O Hospitalis se dispôs a
atender a Associação doando
cobertas para os moradores de
rua que são abrigados na Insti-
tuição, atualmente são 130 abri-
gados mais 20 passageiros.

A 2° Instituição atendida foi
o Instituto Beneficente “Ami-
gos da Mortadela”que tem
como missão contribuir para o
desenvolvimento das pessoas e
de sua formação por meio da
educação e do trabalho.

O Instituto também realiza
entrega de cestas básicas para
famílias carentes nas comunida-
des da redondeza de Cotia, en-
trega de lanches para morado-
res de rua e além disso mantêm
um brechó beneficente com
roupas doadas com preços

acessíveis às comunidades e
eles revertem 100% dos valo-
res para a Instituição.

O Hospitalis, dou edredons
para as famílias cadastradas na
ONG. Atualmente a instituição
atende 106 famílias e 231 cri-
anças de até 14 anos.

Para quem pode doe, e faça
parte dessa ação junto ao Hos-
pitalis e aqueça um coração.

Doe em qualquer Centro
Médico Hospitalis ou em nos-
sa matriz em Barueri.

O Grupo Hospitalis tem
41 anos de tradição, com sede
em Barueri, e mais + 9 unida-
des distribuídasem 6 municípi-
os da Zona Oeste, sendo: Ba-
rueri (Pq. Dos Camargos),
Osasco, Carapicuíba, Jandira,
Itapevi e Cajamar.

Hospitalis - Núcleo Hos-
pitalar de Barueri

“Respeito à vida. Uma
questão de princípios”

Instagram: @hospitalisnhb
Site: www.hospitalis.com.br
Tel.: (11) 3883-3322
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No último sábado (28/08),
na Arena de Eventos, o Prefei-
to Marcos Tonho,esteve presen-
te na primeira entrega de regis-
tros de imóveis gratuitos deste
ano, que faz parte do Progra-
ma Regulariza Parnaíba, com o
objetivo de valorizar o imóvel e
trazer segurança jurídica para os
munícipes. Na ocasião, foram
entregues mais de 220 registros
de imóveis para os moradores
da região do Ingaí e Itapuã.

“Até o final do ano, a nossa
meta é entregar mais de 5 mil
registros de propriedades e
até o final do mandato mais
de 30 mil”. Relatou o Pre-

Prefeito Marcos Tonho realiza a entrega
de mais de 200 registros de imóveis para
os moradores de Santana de Parnaíba

Foto: Fabiano Martins

feito Marcos Tonho.

O programa de regulariza-
ção, já beneficiou mais de 13
mil famílias, foi implantado na
gestão do ex-prefeito,  Elvis
Cezar, que também esteve pre-
sente no evento e falou sobre o
Regulariza Parnaíba. “O maior
programa de regularização de
imóveis do Estado de São Pau-
lo! Quero parabenizar o Prefei-
to Marcos Tonho por continuar
esse trabalho que gera sonho e
segurança para todas as famíli-
as parnaibanas!”, disse o apre-
sentador do Programa Brasil
que Faz, que vai ao ar aos do-
mingos, na Rede TV.

JORNAL SEMANAL

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

Aqui tem notícia toda hora!
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Prefeitura de Santana de Parnaíba ultrapassa a marca de 99%

de cobertura vacinal com a primeira dose e realizou o Dia “D”

de vacinação contra a Covid-19 no último sábado (28)

Graças ao trabalho realiza-
do nas unidades de saúde e nos
postos de vacinação drive -thru,
Santana de Parnaíba ultrapas-
sou, na última semana, a marca
de 99% de pessoas maiores de
18 anos vacinadas com ao me-
nos a primeira dose de vacina
contra a covid-19. Já conside-
rando a população geral acima
dos 12 anos, o percentual de
cobertura ultrapassa a marca
dos 84%.

Santana de Parnaíba, que
desde o início da pandemia
apresenta uma das menores ta-
xas de letalidade da região (taxa
atual: 2.5%), não registrou ne-
nhum óbito no período de 9 a
26 de agosto, totalizando 17
dias sem perdas, o que mostra
a eficiência do trabalho realiza-
do na área da saúde e o impac-

to do avanço da vacinação da
população do município. Até o
momento, mais de 96% dos pa-
cientes venceram o coronavírus,
totalizando 14.729 curados até
sexta-feira (27).

E, dando sequência à vaci-
nação, no último final de sema-
na, a Secretaria Municipal de
Saúde realizou o Dia D de va-
cinação contra a Covid-19
para pessoas que, por qual-
quer razão, perderam o pra-
zo da segunda dose das va-
cinas Coronavac e Astraze-
neca. A ação ocorreu em to-
das as UBSs e USAs do mu-
nicípio e atendeu os parnaiba-
nos que  já haviam ultrapassa-
do o período de 21 a 28 dias da
primeira aplicação da Corona-
vac ou acima de 70 dias da As-
trazeneca.

Foto: Fabiano Martins

A prefeitura de Santana de
Parnaíba realizou, na última
sexta-feira (27/08), as ativida-
des de abertura da Campanha
Xô Mosquito, que visa contro-
lar a proliferação de insetos
como os pernilongos e o mos-
quito da dengue.

Realizado em parceria com
diversas secretarias municipais,
o início da campanha contou
com o apoio do Exército Brasi-
leiro, Defesa Civil, Grupo Me-
ninonas SA, cooperativa Ave-
mare, Corpo de Bombeiros e da
empresa Kicaldo e com um ex-
tenso cronograma de atividades.

No período da manhã acon-
teceram trabalhos de limpeza da
Lagoa do Bacuri, no Alphavil-
le, para que em breve a Secre-
taria de Meio Ambiente consiga

Prefeitura de Santana de Parnaíba lança Programa
Xô Mosquito para combater pernilongos e a dengue

iniciar os trabalhos de controle biológico das larvas.
Já na parte da tarde, foi realizada uma blitz educativa

com a distribuição de materiais de conscientização em
alguns semáforos da região e também no Colégio Tom
Jobim.

O projeto vai se estender durante os próximos meses
em outras regiões da cidade e é um trabalho preventivo
para minimizar a proliferação dos mosquitos em seu pe-
ríodo de maior incidência (verão).

A ação também acontecerá em outros bairros da cidade

Fotos: Marcio Koch
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A cidade, que é a mais se-
gura do estado e a 2ª do Brasil
com o menor índice de mortes
violentas, segue reduzindo a cri-
minalidade. É o que apontam os
dados do Infocrim e da Secre-
taria de Segurança Pública do
Estado.

A prefeitura de Santana de
Parnaíba tem trabalhado com
eficiência na área da seguran-
ça, e no mês de conscientiza-
ção e combate a violência con-
tra a mulher (Agosto Lilás), os
dados do Infocrim, recebidos
pela Secretaria de Segurança
Pública, apontam para uma re-
dução significativa para a inci-
dência de violência doméstica
no município.

Mesmo com o cenário de
pandemia, que favoreceu o au-
mento da violência, já que as
famílias passaram mais tempos
juntas, a cidade apresentou uma
queda de 14,5% nos índices de
violência doméstica no compa-
rativo entre o primeiro semes-
tre de 2020 e 2021.

Os dados recebidos ainda
evidenciam uma série de deta-
lhes como os horários e bairros
da cidade onde as ações de vio-
lência acontecem com maior in-
cidência.

As informações são impor-
tantes, já que serão utilizadas
pelo departamento de inteligên-
cia da Guarda Municipal para

Índices de violência doméstica reduzem
ainda mais em Santana de Parnaíba

coibir ainda mais este tipo de
ilícito. Outro indicativo que apa-
rece em queda é de roubo com
12,5% de redução no compa-
rativo entre os períodos.

Em outro indicador de se-
gurança importante, que são os
dados da taxa de delito da Se-
cretaria de Segurança Pública
do Estado, apontam novamen-
te para a efetividade das ações
realizadas no município, já que
evidenciam reduções significa-
tivas em crimes de diferentes
naturezas.

Nos dados consolidados da
SSP do mês de junho deste ano,
a cidade apresenta uma redu-
ção nos indicadores de estupro
vulnerável, de 57,14%, na con-
tramão de todo o panorama da
região metropolitana, onde hou-
ve aumento de 39,32%.

Já no comparativo entre os
meses de Junho de 2018 a 2021,
Santana de Parnaíba apresen-
tou quedas nos índices de furto
de veículos (25%) e tentativa de
homicídio (50%).

Outro dado que chama aten-
ção, são os casos de latrocínio,
que na contramão da região e
do estado, que tiveram altas de
200% e 30%, reduziram em
100% na cidade.

Esses índices são resultados
dos investimentos realizados
nos últimos oito anos em segu-
rança como treinamentos con-

tínuos, o programa Ilumina Par-
naíba, que já levou luz de LED
em 100% das vias públicas da
cidade, a aquisição de novas
armas e equipamentos e fize-
ram com que a cidade alcan-
çasse o posto de mais segura
do estado de acordo com levan-
tamento de Urban System e
mais segura da região metropo-
litana desde 2014.

Além do que já foi feito,
novos investimentos para a área

de segurança devem ser reali-
zados em breve como a cons-
trução do novo quartel da Guar-
da Municipal, que  terá uma in-
fraestrutura ainda mais ampla e
adequada, o novo Batalhão da
Polícia Militar, que ficará em
local estratégico, proporcionan-
do melhorias na atividade poli-
cial, a Delegacia de Polícia tam-
bém ganhará nova sede e jun-
tamente com os novos batalhões
proporcionará economia aos

cofres públicos com a locação
de imóveis.

O aumento do poder de
fogo da Guarda com a aqui-
sição de novos armamentos,
sendo 35 novas carabinas e
410 novas pistolas 9mm, a
renovação da frota de viatu-
ras e a instalação de 500 no-
vas câmeras de monitora-
mento por toda a cidade, são
outras ações que já estão pre-
vistas na cidade.

Foto: Dario Souza

Guarda Municipal e a Guardiã Maria da Penha trabalham juntos para uma segurança melhor

 No último sábado (28/08),
o Prefeito Marcos Tonho, este-
ve presente na cerimônia de
abertura oficial do Cursinho
Pré-Vestibular Gratuito, que
foi realizada no Colégio Co-
laço, no Centro de Santana
de Parnaíba.

O cursinho, que acontecerá
de Agosto/2021 à Janeiro/2022,
é voltado aos alunos do 3º ano
do ensino médio, que contarão
com materiais didáticos de qua-
lidade e professores qualificados
para auxiliarem nos estudos,
para se preparem para o Enem
e para os principais vestibulares
do país.

“Centenas de alunos recebe-
rão ainda mais qualificação
para prestarem os principais
vestibulares e alcançarem as
vagas nas melhores faculda-
des do estado e do país. E
assim, estamos seguindo com a
programação de levar todos os
jovens da nossa cidade para a
faculdade”, relatou o Prefeito
Marcos Tonho.

Prefeito Marcos Tonho participa da cerimônia de abertura
do Cursinho Pré-Vestibular Gratuito em Santana de Parnaíba

Foto: Fabiano Martins
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VEM PARA A REDE DA MELHOR CONEXÃO QUE MAIS CRESCE NA REGIÃO!
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Saúde de Jandira apresenta
ações do Setembro Amarelo

A programação
apresentada, tem o
intuito de sensibili-
zar e conscientizar
para prevenção ao
suicídio

A prefeitura de Jandira, por
meio da Secretaria Municipal de
Saúde (SMS), divulga parte das
ações que serão realizadas pela
campanha Setembro Amarelo.

A Campanha do Setembro
amarelo é organizada, desde
2014, sendo que o dia 10 de
Setembro é, oficialmente, o Dia
Mundial de Prevenção ao Sui-
cídio.

De acordo com a área da
Saúde mental da Secretaria de
Saúde, a programação apresen-
tada, tem o intuito de sensibili-
zar e conscientizar na preven-
ção ao suicídio e para tanto, as
unidades de saúde desenvolve-
rão algumas oficinas como:

Confecção da ‘Árvore da
Vida’ - Ação que  representa a
jornada do indivíduo: do nasci-
mento (a semente) e estabele-
cimento de raízes firmes no
solo, até o crescimento rumo ao
sol, frutificando e renascendo

em futuras gerações. Dessa for-
ma, a árvore da vida está asso-
ciada aos seguintes valores: cri-
ação, fertilidade, crescimento,
pureza, elevação e equilíbrio.

Haverá uma caminhada pela
vida dia 10/09 pela manhã, com
a finalidade de para chamar
atenção para o Dia Mundial de
Prevenção do suicídio. Posteri-
ormente, serão realizadas roda
de conversa nas unidades de
saúde e palestras nas escolas
para estimular debates sobre o
suicídio, além de divulgar o
tema e alertar a população para
a importância de sua discussão.

Está programada uma ofici-
na com o título: “Eu gosto”,
inspirada no livro do mesmo
nome, onde os usuários de
saúde poderão escrever poe-
mas sobre as pequenas coi-
sas que gostam. Será um
convite para a auto percep-
ção, para se descobrir o que
se gosta e perceber como so-
mos afetados por quem nos
rodeia.

Ao final do mês será reali-
zada uma exposição dos traba-
lhos realizados das oficinas e
palestra sobre o tema, que es-
tarão disponíveis no Espaço
Cultural Biguá de Jandira.

Hoje, dia 02 de Setembro, é
comemorado o dia do repórter
fotográfico, e a Diretoria de
Comunicação de Jandira apro-
veita o momento para parabe-
nizar e divulgar a importância
deste profissional.

Banner Reporter fotográfico
site copiar.jpgBanner Reporter
fotográfico site.jpg

A história da cidade Jan-
dira, e de muitos outros lu-
gares, pode ser descrita atra-
vés de trabalhos que são de-
senvolvidos e divulgados por
meio de fotografias, por isso, o
Dia do Repórter Fotográfico é
uma data muito importante para
todos que trabalham com co-
municação social.

Muitos acontecimentos,
notícias,  s e n t i m e n t o s ,  e
etc .  têm na fotograf ia  o
regis t ro  de imagens que
muitas vezes ficam para a his-
tória, conforme pode ser obser-
vado por todos que acessam a

Comunicação de Jandira, parabeniza
os repórteres fotográficos pelo seu dia

exposição de Anthero Bi-
guá,  O r e s t e s  B o n a l d i  e
C é s a r  K c ha ,  que  con ta
com imagens históricas re-

ferentes a Jandira.
Link para a exposição: https:/

/culturaqrcode.blogspot.com/
2021/04/blog-post.html

Traços de História são agru-
pados, por cada estilo de foto-
grafia, portanto, a Prefeitura
Municipal de Jandira, por meio

da Diretoria de Comunicação e
Eventos da cidade, parabeniza
todos os Repórteres fotográfi-
cos pelo seu dia.
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A Prefeitura de Jandira, por
meio da Secretaria Municipal de
Saúde, anuncia o início da va-
cinação de jovens e adultos,
sem comorbidades, com 12
anos ou mais, para isto, os agen-
damentos já estão disponíveis
no site saudejandira.sp.gov.br.

Além da liberação para a
vacinação de jovens com 12
anos ou mais, a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde anunciou o
evento denominado, dia D da
vacinação, que acontecerá no
próximo sábado, dia 4, das 8 às
18 horas.

O dia D da vacinação, ocor-
rerá no próximo sábado das 8
às 18, no único posto de vaci-
nação na cidade de Jandira, si-
tuado na praça de eventos de
Jandira, localizada na Rua Ru-
bens Lopes da Silva, 106 no
Centro de Jandira – SP, 06600-
035.

Jovens, com idade inferior
a 18 anos, precisam de acom-
panhamento de um dos respon-
sáveis legais.

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

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

Para os agendamentos que
não forem direcionados ao dia
D, ressalta-se que o funciona-
mento normal do posto de va-
cinação é de segunda a sexta das
9 às 16 horas.

Portanto, os moradores da

Jandira inicia a vacinação para moradores
com 12 anos ou mais, e anuncia evento de
imunização no próximo sábado

A população com
12 anos ou mais, já
pode agendar sua

vacinação e o dia D
ocorrerá no próxi-
mo sábado, dia 4.

cidade de Jandira deverão
primeiro realizar o agenda-
mento no site jandira.sp.gov.br
e cadastro no site:
vacinaja.sp.gov.br, após recebe-
rem o protocolo de agendamen-
to, deverão comparecer no dia
e horário presente no protoco-
lo, munido  do protocolo impres-
so, documento oficial com foto

e comprovante de endereço, em
caso de menor de idade, neces-
sária a presença de um dos res-
ponsáveis.

A Secretaria Municipal de
Saúde, alerta que a população
vacinada recentemente contra a
Gripe (Influenza), aguarde o
período de 14 dias entre a apli-

cação da vacina contra a influ-
enza e a vacina contra a CO-
VID-19.

Jandira já aplicou mais de
110 mil doses de imunizantes,
no entanto, existe um número
considerável de pessoas que re-
ceberam a primeira dose e não
compareceram para receber a

dose de reforço, por isso, em
consonância com a nota técni-
ca do Plano Nacional de Imu-
nização, a Secretaria de Saúde
de Jandira, reafirma que: A po-
pulação deve tomar a segunda
dose da vacina Covid-19 mes-
mo que a aplicação ocorra fora
do prazo recomendado pelo la-
boratório.
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A cerimônia, que aconteceu
nas dependências da Secretaria
de Saúde, teve início às 8:30, e
contou com a presença do Se-
cretário de Saúde Fabiano Dan-
tas e toda a equipe de gestão da
SMS, que prestaram suas ho-
menagens aos nutricionistas da
rede municipal de saúde de Jan-
dira.

Os homenageados do dia,
foram recepcionados com um
café da manhã, organizado pela
equipe de atenção básica da
Secretaria de Saúde.

Os discursos realizados du-
rante a reunião, exaltaram o pa-
pel e importância do trabalho
dos nutricionistas, na atuação
diária em prol de uma socieda-
de com mais saúde, a partir de
uma educação alimentar.

Todos os nutricionistas ho-
menageados, receberam um
certificado, em agradecimento
ao trabalho que vêm sendo rea-
lizado por todos, e também um
texto que destaca a contribui-
ção dos nutricionistas para que
a população de Jandira tenha
mais saúde:

“Cada profissional da nutri-
ção tem alcançado milhares de
famílias e isso tem feito total di-
ferença na efetividade da assis-
tência e contribuído para termos
jandirenses mais saudáveis.”

O texto finaliza parabenizan-

Secretaria de Saúde de Jandira,
presta homenagem aos nutricionistas
que atuam na rede municipal de saúde

do os homenageados:

“Queremos hoje, em espe-
cial, parabenizá-los pelo dia do
profissional da Nutrição e dizer
que estamos à disposição de
cada um de vocês.”

Após a reunião, conversa-
mos com alguns dos homena-
geados, como o Dr. Luiz Anto-
nio, que parabenizou os envol-
vidos na homenagem e desta-
cou que está no município há
mais de 20 anos e nunca houve

uma ação como esta. De acor-
do com ele: "a gente entende
que já começa a valorização do
profissional pelo reconhecimen-
to do seu dia”.

Outros homenageados, des-
tacaram a importância da inte-
ração entre eles, que a reunião
proporcionou.

"Estou há três anos no mu-
nicípio e é a primeira vez que a
gente é lembrado. Este momen-
to de compartilhar experiênci-

as, conhecer os colegas, foi
muito bom e fiquei bem emoci-
onada” afirmou a nutricionista
Fernanda Cavalaro.

Nas interações já destaca-
das, levantou-se casos de com-
pulsão alimentar e insegurança
alimentar, que cada um tem
atendido, em ocasião da pande-
mia atual.

A reunião, também contou
com a presença do Agente Co-
munitário de Saúde Leonardo,

que está estudando o 5º perío-
do do curso de Nutrição e, des-
tacou a importância dos deba-
tes levantados, para enriqueci-
mento da sua formação acadê-
mica.

A Prefeitura de Jandira, as-
sim como a Secretaria Munici-
pal de Saúde, parabeniza todos
os profissionais de nutrição que
atuam no município, na luta por
uma população com maior qua-
lidade de vida, partindo de uma
alimentação mais saudável.

Site: www.jacidade.com.br
 jornalacidadeoficial

Agora você pode anunciar na
A melhor divulgação para
o seu produto  ou serviço.

Somos Digital - Somos Portal
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LANÇAMENTOS 2021

APROVEITE. SÓ AQUI TEM!
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{BELEZA & CIA}

Na última segunda-feira (30)
o Prefeito de Carapicuíba, Mar-
cos Neves (PSDB), acompa-
nhado de sua vice-prefeita, Gil-
mara Gonçalves (MDB), parti-
ciparam de uma reunião com o
Ministro do Turismo, Gilson
Machado.

O encontro aconteceu na
Sede da Cioeste e esteve pre-
sentes o Prefeito de Osasco,
Rogério Lins, o Prefeito de Var-

Prefeito Marcos Neves se reúne com o
Ministro do Turismo, Gilson Machado!
gem Grande Paulista, Josué
Ramos, o Prefeito de Pirapora
do Bom Jesus, Dany Wilian Flo-
resti, e o Prefeito de Araçari-
guama, Rodrigo Andrade, entre
outras autoridades.

Na ocasião, foram apresen-
tadas ao ministro diversas pau-
tas, entre elas o pedido de apoio
do Ministério do Turismo para
a realização da I Feira de Turis-
mo da Região Oeste, a “Expo

Turismo 2022”, prevista para
acontecer em abril do próximo
ano.

O evento reunirá agentes de
vários setores do segmento tu-

rístico dos municípios, como
hotelaria, gastronomia, viagens
e tende a movimentar a econo-
mia da região.

Cotia, Araçariguama, Baru-

eri, Cajamar, Carapicuíba, Ita-
pevi, Jandira, Pirapora do Bom
Jesus, Santana de Parnaíba,
Vargem Grande Paulista e Osas-
co integram o Consórcio.



ANO 13 | Nº 151|SÁBADO, 04 DE SETEMBRO DE 2021CIDADES•Página 20

A Guarda Civil de Carapicu-
íba segue trabalhando para ga-
rantir a segurança de todos. E
no último fim de semana, reali-
zou ações de combate ao tráfi-
co de drogas e perturbação de
sossego.

Em conjunto com a Polícia
Militar, fiscais e apoio dos agen-
tes de trânsito da Prefeitura, a
Guarda Civil Municipal realizou
fiscalizações em diversos locais,
dentre eles, a Comunidade da
Reciclagem, onde estabeleci-
mentos foram notificados.

Já em outra operação na
Comunidade da Reciclagem, foi
encontrado um esconderijo com
grandes quantidades de entor-
pecentes. A guarda ainda apre-
endeu drogas na Avenida De-
sembargador Eduardo Cunha de
Abreu, na qual indivíduos avis-

Guarda Civil de Carapicuíba realiza
ações de combate ao tráfico de drogas e
perturbação de sossego na cidade

taram a viatura e fugiram, aban-
donando sacolas com entorpe-
centes. Os produtos foram apre-
endidos e entregues à polícia
para investigação.

E na Vila Gustavo Correia,
guardas se depararam com um
indivíduo em uma motocicleta
realizando manobras proibidas.
Ele foi abordado, teve a moto
apreendida e as medidas admi-
nistrativas foram tomadas.

Também na Vila Gustavo
Correia foi encontrada uma
moto em um terreno baldio.
Feita a consulta do emplaca-
mento, foi constatado que ha-
via queixa de furto do veículo,
que foi encaminhado ao distrito
policial, onde foi registrado o
boletim de ocorrência e feito o
contato com a vítima, que teve
a moto devolvida.
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A Câmara Municipal de Ca-
rapicuíba aprovou, na noite des-
sa terça-feira (31), o Projeto de

Projeto de Lei do vereador
Dr. João Naves institui o

programa Boa Visão para
 idosos em Carapicuíba

Propositura
aprovada na
Câmara segue para
avaliação do prefei-
to Marcos Neves

Fotolegenda: Divulgação / CMC

Dr. João Naves é o autor do Projeto de Lei n  2.790/2021, aprovado
essa semana na Casa

Lei n° 2.790/2021, de autoria
do vereador Dr. João Naves
(PSDB). A propositura, que
agora segue para ser sanciona-
da pelo prefeito Marcos Neves
(PSDB), institui o programa
Boa Visão, que oferecerá exa-
mes oftalmológicos anuais aos
idosos da cidade.

Preocupado com a situa-
ção enfrentada por cerca de
mil famílias moradoras da
área conhecida como Por-
to de Areia, em Carapicuí-
ba, o vereador Prof. Naldo
(PT) apresentou dois Reque-
rimentos essa semana na Câ-
mara. Os documentos, apro-
vados pelos demais parla-
mentares, apontam para as
dificuldades da comunidade
Porto de Areia que, no dia 28
de agosto, perdeu utensílios
domésticos, aparelhos eletrô-

Vereador Profº. Naldo

quer respostas para os

problemas enfrentados pelas

famílias do Porto de Areia

Requerimentos
foram postos em
votação, em cará-
ter de urgência, na

terça-feira (31)

nicos, roupas e comida quan-
do foi inundada pelas águas
da Lagoa de Carapicuíba.

Prof. Naldo quer saber a que
município pertence a referida

Fotolegenda: Divulgação / CMC

Prof. Naldo é o autor de dois Requerimentos aprovados na noite des-
sa terça-feira (31)

lagoa, já que se encontra no li-
mite com Barueri, e quais pro-
vidências serão tomadas pela
Secretaria de Assistência Social
a fim de amparar as famílias
prejudicadas.

Fonte: Comunicação Social TJSP
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VENDO CASA  EM OSASCO | ÓTIMA LOCALIZAÇÃO
EXCELENTE PARA INVESTIDOR! TERRENO COM 4 CASAS

• Local: Jd. Roberto -
Osasco - SP
 (próximo ao Largo do
Jd. Roberto e Jd. Pestana)

• Medida: 10 x 20 - 200m²

• Com escritura tudo
devidamente registrado

R$ 450.000,00

• ATENÇÃO!!!

• 2 casas 3 cômodos e 2 de 2 cômodos
• Na garagem tem mais 2 cômodos
pequenos prontos
• Garagem com portão automático
(novo)
• Tratar direto com a proprietária

Comente o código 2000 e ganhe desconto na negociação!

Mais informações: (11) 99800-2000

A Prefeitura de Osasco, por
meio do Departamento de Eco-
nomia Solidária, órgão ligado à
Secretaria de Emprego, Traba-
lho e Renda, reabre no dia 23
de setembro o Café Oficina,
espaço pensado para viabilizar
a comercialização da produção
de alimentos da incubadora de
empreendimentos solidários do
município.

Na mesma data, a loja de
produtos artesanais também
retoma as atividades. Ambos
funcionam na Rua Minas Bo-
gasian, 291, e foram fechados

Economia Solidária
reabre Café Oficina

por conta da pandemia. Agora,
com mais de 90% da popula-
ção adulta de Osasco vacinada
com pelo menos a primeira dose
da vacina contra a Covid-19, é
possível pensar na retomada da
economia e reabrir espaços
como este.

A incubação de empreendi-
mentos solidários é uma forma
de assessoria a grupos sociais
que visam a organização coleti-
va para criação de empreendi-
mentos econômicos solidários.

Essa assessoria oferece for-

mação técnica, acompanhamen-
to dos processos de tomada de
decisão e implementação das
atividades desde a sua produ-
ção, plano de venda e outras
orientações para que o negócio
dê certo.

Quando a produção está
pronta, os empreendimentos
têm no Café Oficina e na loja
um espaço totalmente equipa-
do para fomentar seus negóci-
os na área da alimentação e po-
dem adquirir experiência na co-

mercialização dos produtos que
fabricam. Toda a renda é rever-
tida aos empreendedores da
Economia Solidária. Os comér-
cios ficarão abertos ao público
de segunda a sexta-feira, das 9
às 17h.
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A Prefeitura de Osasco, por
meio da Secretaria de Assistên-
cia Social (SAS), retomou na
segunda-feira, 30/8, suas ativi-
dades no Centro de Atenção à
Terceira Idade (CATI). Depois
de um ano e cinco meses fe-
chado por conta da pandemia,
e seguindo todos os protocolos
de segurança, os idosos foram
recebidos pelos profissionais e

CATI retoma as atividades
para os idosos na cidade

equipe técnica do CATI com o
mesmo carinho e atenção de
sempre.

Inicialmente os idosos parti-
ciparão de “Rodas de Conver-
sas” esclarecendo como serão
os novos procedimentos de se-
gurança das atividades e atuali-
zação de cadastro. As equipes
avaliarão essa retomada e, de

acordo com a demanda, cria-
rão atividades para que todos
possam ter uma participação sa-
tisfatória.

Segundo a equipe técnica os
relatos dos idosos têm sido emo-
cionantes.

Luíza Barcila Gallego, 67, e
Noemi Oliveira Fernandes, 76,
falaram de suas expectativas
com relação ao retorno das ati-
vidades, principalmente da hi-
droginás t i ca .  “Nós  duas
usamos a piscina devido
nossos problemas de artro-
se, então mesmo com re-
c e i o s  e s t a m o s  a n s i o s a s

para voltar”, disse Luíza.

Já Noemi falou da sauda-
de que sentiu dos colegas
durante esse período de afas-
tamento. “Senti muita falta
das meninas, minhas colegas
de ginástica, das risadas que
dávamos, das boas conversas
e da piscina!”, completou.

Para o secretário de As-
sistência Social, José Carlos
Vido, esse retorno represen-
ta para os usuários uma nova
conquista de poder frequen-
tar esse espaço de convivên-
cia. “Durante quase um ano e
meio os nossos idosos ficaram

em casa sem poder ter esses
momentos de interação e con-
vivência que tanto contribu-
em no processo de envelhe-
cimento saudável, com auto-
nomia e sociabilidade que for-
talecem os vínculos e o conví-
vio comunitário. Eles merecem
esse retorno com toda seguran-
ça”, finalizou.

Serviços

Mais informações sobre as
atividades do Centro de Aten-
ção à Terceira Idade ligue (11)
2183-6737. Horário de funcio-
namento: de segunda a sexta-
feira, das 8h às 17h.
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Por Deniele Simões

O Legislativo osasquense
esteve representado na cerimô-
nia para a entrega de 77 bolsas
de estudos promovida pelo Tri-
bunal de Justiça do Estado de
São Paulo (TJ-SP) e entidades
parceiras. O encontro virtual
aconteceu na tarde desta segun-
da-feira (30) e, na ocasião, o
presidente em exercício da Câ-
mara de Osasco, vereador Josi-
as da JUCO (PSD), represen-
tou o Legislativo e a entidade
Juventude Cívica de Osasco
(JUCO), contemplada com 20
bolsas.

Denominada “Bolsas de Es-
tudo Desembargador Antonio
Carlos Malheiros”, a ação é uma
parceria entre o Tribunal de Jus-
tiça de São Paulo, o Sistema
Brasileiro de Televisão (SBT),
e a Universidade Metropolitana
de Santos (Unimes), direciona-
da a jovens osasquenses em situa-
ção de vulnerabilidade social.

Em nome da JUCO e da
Câmara de Osasco, Josias da
JUCO destacou o papel da edu-
cação na qualificação profissio-
nal dos jovens. “Estou feliz por
participar desse evento tão im-
portante para a cidade de Osas-
co, que está mudando a vida
desses jovens”, disse.

Legislativo participa de entrega
de bolsas de estudo do TJ-SP

Vereador Josias da Juco representou Câmara de Osasco e Juventude Cívica de Osasco (JUCO)

Josias da JUCO durante cerimônia virtual do TJ-SP

Foto: Robson Cotait

Josias contou como a edu-
cação e a JUCO mudaram a sua
vida, por meio da qualificação
profissional e dos valores que
aprendeu na instituição, da qual
começou a fazer parte aos 11
anos de idade.

Por ter a certeza que essa
parceria vai fazer a diferen-
ça na vida dos jovens con-
templados, Josias colocou a
JUCO à disposição dos orga-
nizadores, com a expectati-
va da ampliação do trabalho,
por meio de salas de aula dis-
poníveis na instituição.

Além de Josias, participaram
da cerimônia representantes do
TJ, do Ministério Público, da
Fundação Casa e das entidades
parceiras.

O prefeito Rogério Lins (Po-
demos) agradeceu os organiza-
dores pela iniciativa e colocou
o poder público à disposição
para novos projetos. “É por
meio de iniciativas como esta
que podemos trabalhar em con-
junto para a construção de uma
sociedade melhor”, disse.

O diretor do Fórum da Co-
marca de Osasco e membro da
Coordenadoria da Infância e
Juventude do TJ-SP, Samuel
Karasin, também destacou a

importância das bolsas para a
formação dos jovens. “São pe-
dras de uma estrada. Que a gen-
te possa continuar construindo
isso com amor”, afirmou.

Bolsas de estudo
A ação foi batizada de “De-

sembargador Antonio Carlos
Malheiros”, em homenagem ao
desembargador, morto em mar-
ço deste ano, e considerado exem-
plo de dedicação à defesa e pro-

moção da dignidade humana.

As bolsas foram ofertadas a
adolescentes carentes, alunos da
JUCO, internos da Fundação
Casa e jovens que residem em
abrigos de Osasco. A JUCO re-
cebeu 20 bolsas nas áreas Ad-
ministração (5), Ciências Con-
tábeis (3), Recursos Humanos
(3), Gestão Comercial (3), Lo-
gística (2), Gastronomia (1),
Música (1) e Nutrição (1).

Uma das beneficiadas da
JUCO é a aluna Larissa Ro-
cha Vicente, de 22 anos, que
chegou a iniciar uma facul-
dade no passado, mas preci-
sou abandonar, por falta de
recursos financeiros. Ela ga-
nhou uma bolsa na área de
Administ r a ç ã o .  “ F i q u e i
bem feliz pela oportunidade.
Fiz a prova, consegui passar
e agora já comecei a fazer a
faculdade”, disse.



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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O Prefeito de São Roque, Guto Issa,
informou em pronunciamento oficial nes-
ta quinta-feira, 2 de setembro, o registro
de quatro casos da variante Delta da co-
vid-19, no município. Os resultados dos
testes foram informados pelo DRS
(Departamento Regional de Saúde)
de Sorocaba e a equipe municipal de
saúde já monitora os pacientes e fami-
liares, com procedimentos de contenção
da doença.

Dentre os contaminados pela varian-
te Delta, três são moradores de São João
Novo e um reside em Maylasky, sendo
que todos estão em suas residências e
com bom estado de saúde.

“A identificação desta variante na ci-
dade nos deixa em alerta sobre a pande-
mia, porém é importante deixar claro que
não há motivo para pânico. Nossos pro-
fissionais de saúde já iniciaram os pro-
cedimentos pertinentes quanto a estes
casos confirmados e quanto ao restante
da população. Vamos continuar a imu-
nizar nosso povo e pedimos que todos
sigam tomando as medidas preventivas,
como uso de máscara e álcool em gel,
pois estas são as armas mais efetivas
contra o coronavírus, independente da
sua variante”, afirmou o Prefeito Guto
Issa.

A Delta é uma variante do coronaví-

A Prefeitura de São Roque
vai alterar para sentido único al-
gumas quadras das Avenidas
Três de Maio, Brasil e Tira-
dentes, a partir de 6 de se-
tembro, segunda-feira. A
medida, em fase de teste, foi
debatida em reunião desta
segunda-feira, dia 30, com o
presidente da Associação
Comercial (ACIA), Antonio
Di Girolamo, José Luís Ga-
vazzi, da Látex São Roque,
e Marcelo de Lucca, do Co-
légio Objetivo.

As alterações atendem a
uma reivindicação antiga
para desafogar o trânsito da
região, que conta com diver-
sos comércios e reúne um
alto fluxo de veículos, sendo
um dos mais movimentados
da cidade, principalmente nos
horários de pico. Destacan-
do a abertura de uma grande
rede varejista, que deve atra-

Trânsito da região central terá
alterações a partir de setembro

Em fase de testes,
vias passam a ter

trechos com sentido
único para melhorar
fluidez de alto índice
de veículos na região
central de São Roque

ir ainda mais fluxo de veícu-
los à região.

Com as mudanças, o tre-
cho da Avenida 3 de Maio,
entre os cruzamentos das
avenidas John Kennedy e
Brasil, passa a ser sentido
único, direção centro-bairro.
Já o trecho da Avenida Bra-
sil, entre a Três de Maio até
o cruzamento com as Aveni-
das Tiradentes e Bandeiran-
tes, seguirá no sentido único
centro-bairro.

Para o trecho da Avenida
Tiradentes, entre os cruza-
mentos com as Avenidas Bra-
sil e John Kennedy, passa a
seguir no sentido único, bair-
ro-centro.

O Departamento de Trân-
sito de realizará algumas ações
preparatórias ao longo da sema-
na e realiza o processo de mu-
dança no domingo, 5 de setem-
bro, para a readequação do trá-
fego, que terá interdições par-
ciais nos trechos citados das
avenidas, cujas mudanças esta-
rão em vigor na segunda-feira
do dia 6.

A cidade está crescendo e as
mudanças como essas são ne-
cessárias para melhoria da qua-
lidade de vida da população.

A Prefeitura de São Roque aplica
nesta quarta-feira a 1ª dose contra a co-
vid-19 para pessoas de 12 anos ou mais,
sendo a primeira vez que a campanha
de vacinação municipal abrange toda a
população de adolescentes e adultos da
cidade. A imunização acontece nos pos-
tos de saúde dos bairros e no Recanto
da Cascata (para pedestres), das 8h às
12h e, se necessário, serão distribuídas
senhas nos pontos de imunização.

É preciso apresentar um documento
original com foto do vacinado e respon-
sável, CPF e comprovante de residên-
cia no nome do responsável. Caso o ado-
lescente não tenha um documento origi-
nal com foto, ele deve levar a Certidão
de Nascimento.

Os jovens devem estar acompanha-
dos de um responsável, mas caso o adul-
to não possa comparecer, o jovem deve
levar um termo de consentimento que
está disponível no site da Prefeitura de
São Roque (https://cutt.ly/LWk8ElN)
nos postos de saúde dos bairros e no
prédio da Vigilância em Saúde (ao lado
da Praça da República).

2° dose na quinta e sexta-feira
Na quinta-feira, 2 de setembro, a pre-

feitura aplicará a 2° dose contra a co-
vid-19, para os inundados com os lotes
já anunciados da Coronavac/Sinovac e
AstraZeneca. A ação acontece das 14h
às 20h no Recanto da Cascata, para pe-

Prefeitura vacina pessoas de 12 anos + nos
postos e no Recanto da Cascata nesta quarta

Se necessário, serão distribuidas senhas
nos pontos de imunização

destres.
Na sexta-feira, 3 de setembro, a apli-

cação da 2°dose continua nos postos de
saúde e no Recanto da Cascata, mas
desta vez das  8h às 12h. Em ambos os
dias os munícipes devem apresentar um
documento original com foto, CPF e a
carteirinha de vacinação.

Confira abaixo os lotes disponíveis
para a nova imunização.

• Coronavac / Sinovac: 210140, 210092,
210083, 210010, 210037, 210044, 210058, 210062,
202010024, 202010033, 210121, 210212, 210120,
210276, 210147, 210209, C202106107, J202106031
ou 210338.

• AstraZeneca: 4120Z005, 4120Z001 ou
213VCD005W, 213VCD021W, 213VCD023W,
214VCD050W, 214VCD061Z, ABX0529,
214VCD091W, 214VCD102W ou 214VCD104Z.

Na carteirinha de alguns munícipes
está marcado equivocadamente o lote
214DCD104Z, quando deveria estar es-
crito o lote 214VCD104Z. Em qualquer
um dos casos, a pessoa pode procurar a
segunda dose.

São Roque registra quatro casos
da variante Delta
Equipes de saúde municipal

estão monitorando

pacientes e familiares

rus identificada primeiramente na Índia,
mas que já acumula casos em diversos
países do mundo e tem gerado preocu-
pação por ser cerca de duas vezes mais
transmissível que os outros tipos de co-
ronavírus.

Até o momento, as vacinas aplica-
das no Brasil têm se mostrado eficientes
contra a variante Delta, desde que apli-
cadas as duas doses ou a imunização de
única dose (vacina Janssen). A orienta-
ção do CDC (Centro de Controle e Pre-
venção de Doenças) para conter a vari-
ante Delta é justamente a vacinação em
massa.

Hoje mais de 65 mil munícipes já re-
ceberam a primeira dose da vacina em
São Roque e mais de 32 mil já estão
com a imunização completa, núme-
ros que continuam a crescer. Os hos-
pitais do município registraram nes-
ta quinta-feira apenas três internações
por covid-19.

“Nossa cidade tem dado exemplo
quando o assunto é vacinação e apro-
veito para fazer um apelo à população
que já está apta a tomar a segunda dose
da vacina, mas ainda não procurou os
pontos de imunização. A imunização
completa, com duas doses, é a melhor
defesa contra a variante Delta então se
o seu lote já está disponível, procure nesta
sexta o Recanto da Cascata (para vaci-
nação da Pfizer) e os postos de saúde
(para Coronavac e AstraZeneca) para ser
imunizado”, afirmou o Diretor de Saú-
de, Dr. Luís Carlos Previdente Redda.
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{CHARGE}

Messi no Corinthians? Craque deve treinar
na Fazendinha antes de pegar o Brasil

Jogador está em São Paulo e Argentina pode treinar no Corinthians antes do jogo contra o Brasil

O torcedor do Corinthians
viveu grandes emoções nos úl-
timos dias, com a chegada de
reforços e as celebrações pelos
111 anos do clube.

Porém, mais uma surpresa
pode ocorrer nessa sexta-feira.
Isso porque, é grande a possi-
bilidade do craque argentino,
agora companheiro de Neymar
no PSG, treinar no Estádio Al-
fredo Schürig, o Parque São
Jorge, e que é conhecido entre
os torcedores como "Fazendi-
nha".

De acordo com o repórter
Mendel Bydlowski, da ESPN
Brasil, um membro do staff ar-
gentino revelou que, "neste
momento, o local do treino é o
'San Jorge', mas que ainda pode
mudar". A visita ocorreria na
parte da tarde.

Na quinta, Messi ajudou a
Argentina a dar mais um passo
rumo a Copa do Mundo, ao par-
ticipar da vitória de sua seleção

Willian, Giuliano, Renato Augusto, Roger Guedes e, agora, Lionel Messi?

frente a Venezuela, por 3 a
1. Com isso, os hermanos
chegaram ao segundo lugar
das Eliminatórias, atrás ape-

nas do Brasil.

A atual campeã da Copa
América volta aos gramados no

domingo (5) para reeditar a fi-
nal contra os comandados de
Tite, na Neo Química Arena,
em São Paulo.




