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Alimentação escolar
em Barueri beneficia
mais de 80 mil
estudantes

Prefeito Marcos Tonho
prorroga desconto
em pagamento de IPTU
e tributos municipais
até 30/09

Prefeito Doutor Sato
parabeniza a equipe de
Futebol de 7 de Jandira
pela conquista da Copa
do Brasil

Travesti mata
namorado por causa
de programa

Prefeito Rogério Lins
acompanha ação de
castração animal no
Poli Ayrosa

Guarda Municipal
realiza curso para
uso do decibelímetro

Suspeito de matar homem e
colocar pênis em panela diz
que agiu por 'raiva'

{POLÍCIA}
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33 celulares apreendidos com um suspeito de receptação e revenda de aparelhos no Itaim, Zona Sul de São
Paulo.

Foto: Divulgação/Polícia Civil

Cerca de 160 mil celulares já foram roubados
ou furtados no estado de SP entre janeiro e
julho de 2021, diz levantamento

{160 MIL CELULARES ROUBOS!}

Dados colhidos no Portal da Transparência da Secretaria de Segurança Pública (SSP) apontam que o estado teve quase 87 mil roubos de
celulares com agressão ou uso de armas, além de quase 73 mil furtos no período. A média é de 414 roubos por dia, cerca de 17 a cada hora.
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ÁGUA!

{CHARGE}

Por Lauro Jardim

Duas hidrelétricas paulistas,
Ilha Solteira e Três Irmãos, es-
tão a um passo de serem desli-
gadas por falta de água sufici-
ente em seus reservatórios.

Crise hídrica: maior hidrelétrica de SP já opera
com reservatório em nível abaixo do recomendável

Usina hidrelétrica de Marimbondo em Fronteira, Minas Gerais

Foto: Michel Filho / O Globo

Ilha Solteira, localizada no
rio Paraná, a maior de São Pau-
lo, registrava ontem 5,84% de
água em seu reservatório, de
acordo com dados do ONS (na
terça-feira, estava com 11,96%,
ou seja, perdeu 6,12% em so-

mente dois dias.) (Atualização,
às 14h29. o site da ONS alte-
rou o dado do nível de água de
ontem de 5,84% passou para
6,95%, o que nada altera o con-
teúdo da nota).

Já a Usina de Três Irmãos
apresentava ontem 9,65% de
água em seu reservatório (na
terça-feira, estava com 15,4%;
perdeu 5,75% em somente dois
dias.)

Para funcionar adequada-
mente, as hidrelétricas precisam
ter um mínimo de 10% de água
em seus reservatórios.  Abaixo
deste percentual a operação das
turbinas fica comprometida.

O suspeito de 48 anos, preso
por decepar a genital de outro ho-
mem em Itanhaém, no litoral de
São Paulo, conheceu a vítima na
mesma data do crime. Segundo
apurado pelo G1 nesta sexta-fei-
ra (10), ele ainda teria relatado à
polícia que ficou com raiva do
homem, que teria tentado ter re-
lações sexuais com ele, o que ge-
rou uma desavença que resultou
no crime.

A prisão ocorreu em São Vi-
cente. O suspeito já tinha manda-
do de prisão temporária por de-
cepar a genital de outro homem,
matá-lo e arrastar o corpo até uma
praia da cidade de Itanhaém.

Em depoimento à polícia, ele

Órgão genital foi
encontrado dentro de
uma panela no quarto
da pousada em que o
autor do crime estava
hospedado, em
Itanhaém, SP

informou que conheceu a vítima
no dia 28 de agosto, data do cri-
me. Os dois foram para um quar-
to de pousada onde estariam usan-
do cocaína pouco antes do crime
ocorrer. Segundo apurado pela
reportagem, o suspeito disse que
o homem ficou sem a roupa e pro-
pôs que eles fizessem sexo, se
aproximando.

Ele disse que se recusou e, a
partir disso, começou uma briga.
O suspeito relatou à polícia que
se defendeu. Ele desferiu o pri-
meiro golpe com a faca e alegou
que teria decepado o pênis do ho-
mem por raiva do que aconteceu,
alegando que gostava de mulheres
e não de homens.

Foto: Arquivo / Ilustração

Suspeito de matar homem e colocar pênis
em panela diz que agiu por 'raiva' em SP
Suspeito conheceu homem de 56 anos no dia do crime, o matou
e arrastou o corpo até uma praia de Itanhaém. Ele explicou que
tomou a decisão para provar que gostava de mulheres.



ANO 13 | Nº 152|SÁBADO, 11 DE SETEMBRO DE 2021 MATÉRIA DE CAPA •Página 03

{160 MIL CELULARES ROUBOS!}

Dados colhidos no Portal
da Transparência da

Secretaria de Segurança
Pública (SSP) apontam

que o estado teve quase
87 mil roubos de celula-
res com agressão ou uso
de armas, além de quase
73 mil furtos no período.
A média é de 414 roubos

por dia, cerca de 17 a
cada hora.

Cerca de 160 mil celulares já foram roubados ou furtados no

estado de SP entre janeiro e julho de 2021, diz levantamento

Por César Galvão,
Jornal Hoje | São Paulo

Quase 160 mil celulares fo-
ram parar nas mãos de crimi-
nosos no estado de São Paulo
entre janeiro e julho deste ano,
de acordo com um levantamen-
to feito no Portal da Transpa-
rência da Secretaria de Seguran-
ça Pública (SSP).

Segundo os dados, a polícia
paulista registrou 86.962 mil
roubos de celulares com agres-
são ou uso de armas, uma mé-
dia de 414 roubos por dia, cer-
ca de 17 a cada hora no estado.

Os furtos chegaram a 72.763
mil casos em todo o estado no
mesmo período. Em média, 346
celulares foram furtados por dia
em São Paulo neste ano, o que
dá uma média de 15 furtos por
hora.

Além do valor dos apare-
lhos, os bandidos estão de olho
nas informações das vítimas
para aplicar golpes. O Centro da
capital paulista é o local que
concentra a maior quantidade
de casos. Para a policia, os la-
drões se aproveitam da movi-
mentação de pessoas para ata-
car as vítimas.

Em flagrante registrado na
região, o trânsito para, e um dos
ladrões passa na frente do car-
ro da vítima. A câmera só re-
gistra o barulho dos socos de
outro bandido em um dos vi-
dros.

Surpreso, o motorista dá
marcha a ré e para o carro. A
passageira está assustada.

Ao chegar ao trabalho, a ví-
tima se sente aliviada. Uma pe-
lícula impediu que o ladrão es-
tilhaçasse o vidro e evitou que
ela perdesse o segundo celular
em cinco meses.

Em fevereiro, o empresário
William Schiavon e a mulher
dele foram furtados dentro de
um táxi e até hoje ele ainda faz
as contas: R$ 16 mil de prejuí-
zo com saques e compras após
o roubo do aparelho.

“Fomos surpreendidos por
uma pessoa que colocou a mão
no veículo e puxou o celular
dela. Em 30 minutos, após o

Foto: Reprodução

furto, que nós tentamos bloque-
ar o celular na nuvem, o tempo
que eu tentei ir atrás do cara, e
o tempo que eu levei para che-
gar na empresa, ele fez a maior
bagunça”, afirmou William.

“Segundo estatísticas, mais
de 1 milhão de pessoas circu-
lam aqui pelo centro. É o maior
centro -- hub - de transporte
público do Brasil está aqui. Se-
gundo nossas estimativas, mais
de 1 milhão de pessoas transi-
tam por aqui em um dia de se-
mana normal. Nós temos tam-
bém a maior concentração de

lojas de eletroeletrônicos, tudo
isso faz que alguns crimes se-
jam realizados nessa área e re-
ceptação seja registrada aqui
nessa área”, afirmou Roberto
Monteiro, delegado seccional do
Centro de São Paulo.

Roubos com armas
Os ladrões também têm ata-

cado pessoas a caminho do tra-
balho, paradas no ponto de ôni-
bus. Segundo a polícia, esse tipo
de ataque acontece quase sem-
pre nas primeiras horas do dia.

Uma atendente que prefere

não ser identificada foi roubada
à noite, quando voltava do tra-
balho.

“Tava indo para casa, né?
Às nove da noite, em pleno do-
mingo, e fui abordada por dois
moleques em uma moto. Pedi-
ram para passar o celular a prin-
cípio, depois eles voltaram e le-
varam a bolsa”, afirmou.

A moça trabalha em uma loja
de celular, diz que está cansada
de ouvir essa mesma história e
afirma que atende aproximada-
mente 30 pessoas por dia víti-

mas do mesmo problema.

Em outro flagrante registra-
do na cidade de São Paulo, o
ladrão também chegou em uma
moto. Ele apontou a arma para
uma senhora de 72 anos, e ela
foi empurrada, caindo no chão.

No mês passado, um advo-
gado que passeava com a na-
morada e o cachorro no bairro
de Perdizes, na Zona Oeste, foi
abordado por um ladrão, que
exigiu o celular. A vítima rea-
giu, levou cinco tiros e morreu.

A empresa Tecban, de
tecnologia bancária, desenvol-
veu um manual que indica 20
ações que as pessoas devem
evitar. Entre elas estão:

• Não aceitar mensagens
de pedidos de dinheiro;

• Não armazenar fotos e
vídeos de cartões bancários.

• Não usar o salvamento
automático de senhas;

• Não manter as senhas
anotadas atrás do aparelho.

• A principal, segundo o
criador do manual: não man-
ter no aparelho a lista das se-
nhas, no bloco de notas.

“Esse é o grande perigo.
os criminosos quando rou-
bam ou furtam um celular, a
primeira coisa que eles fa-
zem é uma busca no bloco de
notas, e-mails. isso facilita
a vida do criminoso. A gen-
te recomenda fortemente que
não se guarde senhas nos ce-
lulares”, afirmou o diretor
da empresa, Vanderlei Reis.33 celulares apreendidos com um suspeito de receptação e revenda de aparelhos no Itaim, Zona Sul de

São Paulo.

Foto: Divulgação/Polícia Civil
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Barueri 1° lugar no ranking nacional em
Economia, Furlan e Piteri comemoram

Barueri é uma das cidades mais inte-
ligentes e conectadas do Brasil e ainda
ficou em primeiro lugar, pelo quarto ano,
na categoria Economia do prêmio Con-
nected Smart Cities & Mobility 2021.

A premiação aconteceu na quarta-fei-
ra (dia 1º de setembro) no Centro de
Convenções Frei Caneca, em São Pau-
lo. Receberam o prêmio o secretário de
Comunicação, Thazio Gomiero, e o ad-
ministrador do Centro de Inovação e
Tecnologia (Cit), Jonatas Randal.

Para o secretário de Finanças, Gus-
tavo César, o prêmio recebido é fruto
da visão estratégica e transparente da Ad-
ministração, tendo à sua frente a forte
liderança do chefe do Executivo, com-
prometido com uma gestão eficiente e
direta no atendimento à população.

“O atendimento personalíssimo a to-
dos os contribuintes, sejam pessoas físi-
cas ou jurídicas, através de instrumen-
tos como o Plantão Fiscal, para orienta-
ção e solução de dúvidas, assim como a
própria política tributária adotada, que
beneficia a grande maioria das empre-
sas com alíquota mínima de 2% de ISS-
QN (imposto sobre serviços), certamente
se constituem fatores importantes para
elevar o município a essa classificação
no ranking das melhores cidades do país”,
destacou o secretário.

No Ranking Geral da Connected
Smart Cities & Mobility, Barueri ocupa
o 11º lugar entre 677 municípios brasi-
leiros com mais de 50 mil habitantes,
subindo duas posições em relação à edi-
ção passada. Os critérios usados para a
composição do ranking servem para
identificar as cidades com maior poten-
cial de desenvolvimento no País.

A 1ª em tecnologia no Estado

Ainda pelo Ranking Geral, Barueri
também se destaca em outras posições
e quesitos. Se forem consideradas as ci-
dades brasileiras com população entre
100 mil e 500 mil habitantes, Barueri
figura na 3ª posição. No eixo Tecnolo-

Foto: SECOM / Barueri

Foto: SECOM / Barueri

A cidade de Barueri é governada
por uma dupla competente que tra-
balha Rubens Furlan e Beto Piteri,
que têm um secretariado atuante, que
tudo fazem para que a cidade se de-
senvolva com inteligência e sustentabili-
dade.

A atuação do secretariado municipal

"O prêmio Smart Cities é o reconhecimento do trabalho que
a Prefeitura de Barueri tem realizado nos últimos anos.
Nossa política ampla de incentivos nos novos negócios e no
investimento em estrutura, bem como na formação de profis-
sionais qualificados, moldou o alicerce necessário para o
desenvolvimento econômico e tecnológico da cidade. E o
destaque de Barueri no 1º lugar em Economia é o reflexo
disso", afirma Magoo.

Foto: Reprodução | Rede Social

gia e Inovação, ocupa o 1º lugar entre
as cidades do Estado de São Paulo. Já
no eixo Educação, a cidade fica em 3º
lugar entre as cidades da região Sudeste
do País.

O Prêmio Connected Smart Cities &
Mobility está na sua 7ª edição, elabora-
do pela Urban Systems, em parceria com
a Necta, e utiliza 75 indicadores de ava-
liação, como tecnologia, meio ambiente
e sustentabilidade, além de conceitos de
conectividade, investimentos em sanea-
mento, importância da educação na for-
mação e reprodução dos potenciais dos
municípios e sustentabilidade econômi-
ca.

Na edição de 2021, Barueri também
figura bem posicionada nos eixos Mobi-
lidade, Segurança, Governança e Urba-
nismo.

A 1ª em Economia

De 2017 para cá, Barueri sempre es-
teve em primeiro lugar no eixo Econo-
mia (exceto em 2019, em que ocupou a
6ª colocação), um dos 10 eixos que com-
põem os critérios do prêmio.

Os principais indicadores que com-
põem esse eixo são crescimento do PIB
per capita; crescimento do número de
empresas e do número de empregos; re-
ceita total não oriunda de transferências
do Estado e da União; crescimento de
empresas de tecnologia, crescimento do
número de MEIs (microempreendedo-
res individuais), entre outros.

O trabalho desenvolvido no âmbito
dos incentivos a empresas da cidade tem
gerado ótimos resultados, na avaliação
do secretário de Indústria, Comércio e
Trabalho, Joaldo Macedo Rodrigues, o
Magoo.

O evento no Centro de Convenções
Frei Caneca aconteceu presencialmente
dias 1 e 2 de setembro (quarta e quinta-
feira), e, de forma digital, até sexta, dia
3. Para acompanhar e saber mais sobre
a programação acesse o site da Connec-
ted Smart Cities & Mobility.

Cidade torna-se modelo para todos os municípios brasileiros

é digna de aplausos, Furlan e Beto Piteri
escolheram a dedo os secretários e se-
cretárias pra compor esse time.

Entre os secretários destacamos o
secretário da indústria e comércio Ma-
goo, inclusive ele foi às redes sociais e
postou uma declaração sobre Barueri se
manter em 1° lugar no ranking.
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Garantir alimentação ade-
quada aos estudantes da rede
pública de ensino é uma preo-
cupação que vem desde a dé-
cada de 1940 no Brasil, evolu-
indo ao longo do tempo. Em
Barueri, a Prefeitura tem na
merenda escolar uma ação pri-
oritária, sem a qual comprome-
teria significativamente a capa-
cidade de aprendizado dos mais
de 81 mil alunos da rede muni-
cipal e de escolas estaduais, em
convênio com o Governo do
estado. Afinal de contas, estu-
dante com fome não aprende.

São cerca de 150 mil refei-
ções realizadas em 120 escolas,
incluindo as servidas nas unida-
des da Fieb (Fundação Institu-
to de Educação de Barueri),
contando ainda com berçários
e escolas maternais. Hoje o nú-
mero de refeições é um pouco
menor devido ao fato de alguns
estudantes terem optado por
assistir as aulas de maneira re-

Alimentação escolar em Barueri

beneficia mais de 80 mil estudantes

mota, em casa, por conta da
pandemia da Covid-19.

As turmas de alunos que es-
tudam meio período (manhã ou
tarde) recebem pelo menos duas
refeições: café de entrada e al-
moço. Turmas de período inte-
gral, caso das escolas estaduais
e de alguns grupos na Fieb, re-
cebem cinco refeições: café, al-
moço, lanche da tarde, jantar e
ceia. Creches e escolas mater-
nais recebem ainda uma refei-
ção a mais.

O cardápio é variado e pre-
cisa acompanhar as normas es-
tabelecidas no Programa Naci-
onal de Alimentação Escolar
(PNAE), que determina a base
de uma alimentação saudável.
“Quanto mais natural for o ali-
mento, melhor”, explica a nu-
tricionista Daniela Silva de Sou-
za Correa, da Coordenadoria
Técnica de Abastecimento, liga-
da à Secretaria de Suprimentos.

Educação alimentar

Daniela é uma das 12 nutri-
cionistas da Coordenadoria que
têm como missão cuidar da ali-
mentação escolar do município.
Além da composição dos car-
dápios da merenda escolar, que
muda todo mês, elas são res-
ponsáveis pela educação e ava-
liação nutricional da rede, pelos
testes de aceitabilidade dos ali-
mentos servidos, pelos treina-
mentos e capacitação dos pro-
fissionais envolvidos (caso das
merendeiras, por exemplo) e
das visitas periódicas que fazem
nas unidades de ensino para
verificar a qualidade das refei-
ções.

O cardápio, seguindo os pre-
ceitos do PNAE, é composto
por cereais (arroz e feijão) ou
macarrão, proteínas (carnes
vermelhas, de frango e peixe),
hortaliças, legumes e frutas.
Tudo devidamente balanceado

para atingir as necessidades nu-
tricionais dos estudantes. “Para
quem estuda em período parci-
al, é preciso ter, no mínimo,
30% da quantidade diária de
micro e macro nutrientes; para
aqueles que fazem o período
integral, o percentual é de
70%”, informa Daniela.

Existe ainda um cardápio di-
ferenciado para aqueles que so-
frem de alergias, intolerância
alimentar, diabetes ou até limi-
tações por conta de credos reli-
giosos, lembra a nutricionista.

Merenda contra a fome
“Para algumas crianças de

famílias mais necessitadas, a
merenda é a única maneira de
se alimentar”, relata a diretora
da Emef Estevam Placêncio,
Maria Lucia Ricci Abrantes Cai-
res. Na escola que ela dirige, no
bairro Nova Aldeinha, estudam
1.195 alunos nos turnos da ma-
nhã e da tarde.

Cinco merendeiras se reve-
zam no preparo das refeições,
além de servir os estudantes e
cuidar da limpeza da cozinha.
Às 6h50 começam a servir o
café da manhã e só terminam a
jornada às 17h50.

Tanto esforço vem natural-
mente com resultados compen-
sadores. As estudantes do oita-
vo ano do período da manhã
Ana Clara Moraes, Luna Isabe-
lle Gazzone e Juliana Oliveira
elogiam a merenda. Enquanto
saboreavam o almoço com ar-
roz, feijão, frango ao molho e
salada de beterraba, comenta-
vam estar muito contentes por
poder voltar à escola depois de
um longo período de aulas re-
motas.

Quando perguntadas o que
mais gostam na merenda da
Emef Estevam Placêncio as três
são unânimes: o dia que servem
estrogonofe.

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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A escassez de chuvas e as
altas temperaturas têm contri-
buído para a redução nos níveis
dos reservatórios que abaste-
cem as cidades brasileiras. A si-
tuação é tão séria que essa di-
minuição teve impacto direto na
geração de energia (níveis das
hidrelétricas), obrigando o go-
verno federal a utilizar as ter-
moelétricas para auxiliarem no
fornecimento e, com isso, ele-
var o custo de distribuição e
consumo do recurso.

Com os níveis dos reserva-
tórios baixando a cada dia, a
economia de água nunca foi tão
importante. A cidade de Barue-
ri é abastecida pelos Sistemas
Cantareira e São Lourenço.

Para se ter uma ideia da si-
tuação dos níveis água, no sis-
tema Cantareira, em 1º de agos-
to deste ano, o volume era de
406,74 hm³, o que corresponde
a 41,42% da capacidade total;
um mês depois, em 1º setem-
bro, é de 363,07 hm³, ou seja,
36,97%. No São Lourenço a
situação não é diferente. Em 1/
08 o volume era de 55,67hm³
(62,68%); neste 1º de setembro,
está em 51,35hm³ (57,81% de
sua capacidade). As quedas vêm
ocorrendo gradualmente.

 Uso Consciente
O consumo consciente de

água e também de energia elé-
trica, que resulta, indiretamen-
te, na preservação das reservas
hídricas, busca evitar a adoção
de medidas mais drásticas, como
o racionamento, o rodízio e a
transferência de água entre re-
servatórios. Nesse último caso,
é necessária a utilização do vo-
lume morto (reserva de emer-
gência bombeada aos reserva-
tórios), como aconteceu em
2014 e 2015 (período da última
crise hídrica).

Perspectiva
O secretário de Recursos

Naturais e Meio Ambiente de
Barueri, que também é biólo-
go, Marco Antônio de Oliveira
(Bidu), faz um prognóstico da
situação atual. “Os reservatóri-
os estão com índices baixíssi-
mos. As chuvas nas cabeceiras
dos reservatórios são funda-
mentais para equilibrar esses
volumes. As atitudes são impor-
tantes para o uso consciente da
água, além de permitir econo-
mia na conta de consumo, o que
também reflete na energia elé-
trica, gerando economicidade do
recurso. É muito importante
preservar as nascentes e a mata
ciliar para absorção da água nas
margens das nascentes e rios”,
ressalta.

“Há todo um trabalho de-

Água: é preciso economizar
para evitar racionamento

senvolvido por Barueri de cui-
dar destas áreas para que não
haja prejuízos ao fornecimen-
to”, aconselha o especialista
ambiental.

Atitudes simples fazem a di-
ferença

É possível reverter ou mini-
mizar esse impacto com medi-
das simples, mas de grande uti-
lidade e que representam o re-
torno à normalidade do abaste-
cimento:

Tomar banhos mais rápido;

Captar e reaproveitar a água
da chuva;

Utilizar a água da máquina
de lavar para a limpeza de quin-
tais;

Não lavar o carro e a calça-
da com água potável;

Juntar mais peças de roupas
para lavá-las de uma só vez;

Fechar a torneira ao esco-
var os dentes;

Fechar a torneira ao ensa-
boar a louça;

Manter as caixas d’água e
reservatórios bem fechados;

Sanar qualquer tipo de va-
zamento.

Outro fator importante que
colabora na economia de água
é o uso racional de energia elé-
trica, que reduz a quantidade de

água que passam pelas turbinas
geradoras. Confira algumas ati-
tudes que podem ser tomadas,
gerando menos consumo:

Desligar os aparelhos eletrô-
nicos da tomada;

Apagar as luzes que não es-
tão sendo utilizadas;

Utilizar menos os produtos
que consumam mais energia
(ferro de passar, chuveiro, ar
condicionado);

Substituir lâmpadas incan-
descentes por lâmpadas de Led;

Substituir a fiação elétrica e
de disjuntores antigos e que per-
mitam “fuga de energia”;

Utilizar sensores de presen-
ça (que consomem somente a
energia necessária);

Dar preferência aparelhos
eletrônicos que consumam me-
nos energia, de acordo com o
Selo Procel, do Inmetro (Clas-
sificação A – mais econômico e
E – menos econômico) e, em
algumas categorias, chegando
até a letra G – o menor índice
econômico;

Recorrer a meios alternati-
vos de captação e de forneci-
mento de energia (como a solar
e a eólica);

Se puder, adotar sistemas
automatizados conhecidos
como “casa inteligente”, que
permitem o controle de equipa-

mentos a distância e/ou de ma-
neira automática e programável,
como comando para cortar o
fornecimento de energia de to-
madas de algum cômodo, apa-
gar luzes remotamente etc.

Preservar o meio ambiente

Todas as ações acima são
importantes, mas não adiantam
se não a consciência ambiental
não for ampliada. Se a preser-
vação do meio ambiente como
um todo não se tornar priorida-
de, problemas ainda mais séri-
os do que a falta de água e ener-
gia não tardarão a chegar.

Por isso é importante:
Preservar nascentes e minas d’água;

Preservar Áreas de Proteção Permanente;

Redução no desmatamento;

Controlar efetivamente as queimadas;

Preservar áreas de mananciais e represas;

Combater as ocupações irregulares de terrenos;

Preservar áreas de mangue;

Reciclar materiais como plástico, vidro, papel e metal;

Consumir produtos recicláveis ou reutilizáveis.
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Na terça-feira (31/08), a Pre-
feitura de Santana de Parnaíba
prorrogou o prazo para a qui-
tação de dívidas e tributos
municipais com condições de
desconto e parcelamentos
especiais até o dia 30 de se-
tembro.

O munícipe que possui dí-
vidas com vencimento até 31
de dezembro de 2020, pode-
rá receber descontos de até
95% nos juros e nas multas,
que também poderão ser par-
celados em até 36 vezes.

Para aderir à anistia 2021,
o munícipe pode acessar o
site da prefeitura, na aba anis-
tia, onde tem todo o passo a

Prefeito Marcos Tonho prorroga desconto
em pagamento de IPTU e tributos municipais
até 30/09 em Santana de Parnaíba

passo de como realizar o
procedimento. O morador
também poderá resolver os
débitos  pessoalmente, mas
é necessário realizar agen-
damento prévio, por meio
do telefone da prefeitura:
4622 – 7500.

Os únicos tributos que
não poderão ser regulari-
zados a t ravés  da anis t ia
são: infrações à legislação
de trânsito, multas por des-
cumprimento de contratos e
valores decorrentes de deci-
sões judiciais e decisões do
Tribunal de Contas. Mais in-
formações entre em contato
com a Secretaria de Negóci-
os Jurídicos.

Por conta de todo o traba-
lho realizado na área da saúde
e em decorrência do avanço da
vacinação, desde o último dia 9
de agosto, o município de San-
tana de Parnaíba não registra
óbitos em decorrência da Co-
vid-19, totalizando 33 dias sem
perdas.

 Vale ressaltar que a cidade
apresenta uma das menores ta-
xas de letalidade da região oes-
te, mantendo o número de 2.5%
e uma ocupação de apenas 4%
dos leitos destinados à Covid-
19. A cidade já aplicou 166.959
doses, sendo 106.925 da primei-
ra dose e 60.034 sendo segun-
da dose e dose única.

 Na quarta-feira (08), o mu-
nicípio iniciou a vacinação dos

Santana de Parnaíba não registra óbitos por Coronavírus há  33
dias e terceira dose contra covid-19 deve acontecer neste mês

adolescentes de 12 a 17 anos e
ressalta a importância da vaci-
nação desse grupo por meio dos
veículos oficiais. Os jovens que
por ventura estejam na faixa etá-
ria e que ainda não tomaram a
primeira dose da vacina, podem
procurar qualquer UBS da ci-
dade portando RG e compro-
vante de residência para se va-
cinarem.

 Quem também pode procu-
rar a UBS mais próxima, são as
pessoas que por alguma razão
perderam o prazo da segunda
dose, levando RG, comprovan-
te de residência e a carteirinha
de vacinação.

 Novidade no Plano
de Imunização

O Governo de São Paulo
anunciou que começará a apli-
car, já na próxima semana, a
terceira dose da vacina contra a
Covid-19 nos idosos a partir dos
70 anos. A Prefeitura de Santa-
na de Parnaíba por meio da se-
cretaria de saúde aguarda nos
próximos dias a liberação das
doses para começar vacinar o
público alvo definido pelo esta-
do.

Fotos: Dario Souza

A secretaria da saúde
alerta sobre a impor-

tância da realização
da aplicação das duas

doses e aguarda o
recebimento da ter-

ceira dose para os
idosos
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Este mês é marcado pela conscientiza-
ção e prevenção ao suicídio, e sob o tema
“Setembro Amarelo: Em movimento pela
vida”, a Prefeitura de Santana de Parnaíba
irá realizar diversas ações com o intuito de
reduzir o número de casos no município.
(Vide tabela ao lado).

No último dia 04/09, aconteceu a expo-
sição “O Sentido da Vida”, que apresentou
cerca de 100 obras, entre elas pintura, ilus-
trações, fotografias, entre outros, produzi-

Ações de prevenção ao suicídio acontecem durante
“Setembro Amarelo” em Santana de Parnaíba

das pelos usuários dos serviços de saúde mental do
município e de cidades convidadas. A mostra é gra-
tuita e poderá ser vista até o dia 26 de setembro no
CEMIC, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30
e sábados, domingos e feriados, das 11h às 17h.

Vale lembrar que atualmente o município possui três Centros
de Atenção Psicossocial (CAPS) sendo eles: travessia (Álcool e
Drogas), alvorecer (Adulto) e Espaço de vida (Infantojuvenil),
que oferecem toda estrutura e profissionais especializados para
atender os pacientes da cidade.

A Secretaria da Mulher e da
Família de Santana de Parnaí-
ba, realizou o último aulão de
ritmos desta edição do Parnaí-
ba Mais Leve, que, dessa vez,
aconteceu no ginásio poliespor-
tivo do Complexo Esportivo
Central, inaugurado no final do
ano passado.

Durante o evento, as parti-
cipantes se divertiram ao som
de músicas animadas e perde-
ram muitas calorias sob o co-
mando dos professores do pro-
grama, que também as acom-
panham nas aulas realizadas nos
bairros durante a semana.

No sábado (04/09), às mu-
lheres que participaram do pro-
grama, se reuniram na Arena de
Eventos para o último dia de
treinamento desta edição e já se
preparam para o encerramento
do programa, previsto para
acontecer no dia 17 de setem-
bro.

Complexo Esportivo Central de Santana de Parnaíba
recebe aulão de ritmos do Parnaíba Mais Leve

A 4.ª edição do programa, que já
impactou a vida de milhares de fa-
mílias do município por meio da
mudança de vida e adoção de hábi-
tos saudáveis, deve começar no pró-
ximo mês.
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Deixe seu ambiente se destacar

com o brilho do nosso trabalho!

Equipe formada por profissionais
altamente capacitados
e que amam o que fazem!!
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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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O Prefeito Doutor Sato pa-
rabenizou a equipe de Futebol
de 7 de Jandira pelo título da
Copa do Brasil, e aproveitou
para destacar a importância do
investimento em esporte:

“Parabenizo a equipe de
fut7 de Jandira por esta impor-
tante conquista, vocês são um
orgulho para nós, eu tenho cer-
teza que com muito empenho e
investimentos vamos levar nos-
so esporte cada vez mais lon-
ge”. Declarou o Prefeito Dou-
tor Sato.

A Seleção de Jandira foi
consagrada a grande campeã
da Copa do Brasil de Fute-
bol de 7. Na final, a equipe der-
rotou o Nova Barca em uma
partida bem disputada. No pri-
meiro tempo, a equipe con-
quistou dois gols e abriu uma boa
vantagem. Já na segunda etapa, o
Jandira manteve a tranquilidade e
conseguiu mais dois gols que de-
ram o título para a equipe. Os gols
foram marcados por Edson Claro,
Gabriel Alves, Gabriel Menoci
e Leonardo Figueiredo.

O time de Jandira finalizou
a primeira fase como líder do
grupo D. Nas oitavas de finais
o time de Jandira venceu o Atlé-
tico Sarandi (RS) por 3 a 0, nas
quartas de finais passou pela
equipe Áurea Football (RJ) pelo
com o placar de 4 a 3, nas se-
mifinais venceu por 3 a 0 o La-

Prefeito Doutor Sato parabeniza
a equipe de Futebol de 7 de Jandira
pela conquista da Copa do Brasil

A Seleção de Jandira foi consagrada a grande campeã da Copa do Brasil de Futebol de 7. Resultado de grande  esforço, afirmou o Prefeito
Doutor Sato.

garto Fut7 (SE) e, por fim na
final derrotou o Nova Barca /
!UP CAR (RS), sagrando-se
campeã e terminando a compe-
tição marcando 23 gols, sofren-
do apenas 8, em seis vitórias e
um empate.

A equipe campeã contou
com 18 dos 23 atletas residen-
tes em Jandira, sendo que os
23 atletas campeões da Copa do
Brasil de Futebol de 7 são: Ale-
xandre Marques; André Gonçal-
ves; Ederson Roberto; Edson

Claro; Gabriel Alves; Gabriel
Menoci; Gabriel Silva Ruiz;
Gabriel Venancio; Guilherme
Severino; Gustavo Alves; Isaac
Eduardo; Jefferson da Cruz Ve-
nancio; Joao Vitor Rodrigues
Dias; Júlio César; Laercio de

Oliveira; Leonardo Figueiredo
Nunes; Luiz Fernando Gonçal-
ves; Paulo Cesar Maciel Leal;
Renan Ramos Tavares; Rubens
Lira Lisboa; Tiago Jeronimo;
Uilias Sousa Santos; Welington
da Silva Feitosa.

O evento aconteceu no últi-
mo dia 03, nas dependências do
CAPSII de Jandira, localizado
na Rua Felipe Land, nº 70 - Jar-
dim Jandira.

 A Prefeitura de Jandira, por
meio da Secretaria Municipal de
Saúde, realizou no último dia 03
de Setembro, evento para co-
memorar o aniversário de 15
anos do Centro de Atenção Psi-
cossocial de Jandira.

O evento contou com a pre-
sença de um número reduzido
de pessoas, em ocasião da pan-
demia, no entanto, mesmo as-
sim todos estavam muito ale-
gres em ver que tudo começou
em uma pequena casa, locali-
zada na região da praça oito de
Dezembro, e hoje está em um
local mais espaçoso e com uma
melhor estrutura de trabalho.

Os Centros de Atenção Psi-
cossocial (CAPS) são pontos de

Saúde de Jandira comemora 15 anos da instalação do CAPSII na cidade
atenção estratégicos da Rede
de Atenção Psicossocial. Ele
é de caráter aberto e comu-
nitário constituído por equi-
pe multiprofissional e atua
sobre a ótica interdisciplinar,
realizando prioritariamente
atendimento às pessoas com
sofrimento ou transtorno
mental, incluindo aquelas
com necessidades decorren-
tes do uso de álcool e outras
drogas, em sua área territo-
rial, seja em situações de cri-
se ou nos processos de reabili-
tação psicossocial e são substi-
tutivos ao modelo asilar.

A modalidade de CAPS
que tem em Jandira é o CAPS
II, que tem a finalidade de
atender todas as faixas etári-
as, para transtornos mentais
graves e persistentes, inclu-
sive pelo uso de substâncias
psicoativas.

De acordo com a Psicóloga

Sandra Pereira, que atua com
saúde mental em Jandira há
mais de 7 anos:

“O CAPS tem fundamental
importância na vida dos seus
usuários, pois, este serviço

atua para além do acompa-
nhamento clínico. Ele visa a
reinserção social no trabalho,
no lazer, exercício dos direi-
tos civis e fortalecimento dos
laços familiares e comunitá-
rios.” afirmou Sandra.

A Secretaria de Saúde
continua atuando para que
os equipamentos de aten-
dimento às questões psi-
cossoc ia i s  es te jam cada
vez melhores e mais equi-
pados.
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O evento está sendo reali-
zado pelo SESC São Paulo, e
tem a Prefeitura de Jandira
como uma das parceiras. O Cir-
cuito Sesc de Artes conectará
22 unidades do Sesc e 157 ci-
dades do Estado de São Paulo.
Diferente de outras edições, em
que o circuito foi realizado com
apresentações em locais públi-
cos, em 2021 acontecerão no
formato online, em função do
atual cenário da pandemia do
Covid-19.

A Edição do Circuito Sesc
de Artes 2021, acontece de 8 a
19 de Setembro com apresen-
tações gratuitas de uma diversi-
dade de artes como: Monstros
companhia artera de Teatro,
SLAM’ OZ, caderno têxtil, ate-
liê vivo, entre outros.

O Evento abordará, cine-
ma, Literatura, teatro, artes
visuais, bate-papos, oficinas
e muito mais em “praças di-
gitais” de modo online, que
tem a finalidade de "miscige-
nar" fazendo claro a Cultura
do Brasil. No mesmo palco
que será apresentado: Rendar
para guardar, Cinema negro
brasileiro e nuances sobre Rap,
acolhendo grande parte da cul-
tura Nacional.

Para maiores informações,
acesse o link do Site onde cons-
tam todas as apresentações.

Para se inscrever, basta cli-
car no link: https://
inscricoes.sescsp.org.br/ e esco-
lher a opção sesc Osasco, que
fica ao lado esquerdo.

Cultura de Jandira convida os moradores

para acompanharem Evento de Artes do SESC

A nova Edição do
Circuito Sesc de

Artes 2021,
acontece de 8 a 19
de Setembro com

apresentações
gratuitas de

diversos tipos
de arte

Monstro - dia 16/09, quinta, às 20h

Slam’ Oz - dia 15/09, quarta, às 19h

Caderno têxtil - de 14 a 17/09, terça a sexta, às 19h

Petelecoteco - dia 19/09, domingo, às 12h.

Rendar pra guardar - dia 18/09, sábado, às 15h.

Cinema negro brasileiro - apagamento, interseções e
retomada - dia 17/09, sexta, às 21h.

#écoisadaqui: breve inventário afetivo da cultura da
gente -  de 08 a 19/09, quarta a domingo;

São Paulo, sociedade anônima (cine circuito da ma-
drugada) - dia 17/09, sexta, às 22h (filme disponível por
24 horas);

Person (cine circuito da madrugada) - dia 17/09, sexta,
às 22h (filme disponível por 24 horas);

A marvada carne (cine circuito da madrugada) - dia

17/09, sexta, às 22h (filme disponível por 24 horas);

Toada para josé siqueira (cine circuito da madrugada) -
dia 10/09, sexta, às 22h. (filme disponível por 24 horas);

Por onde anda Makunaíma? (cine circuito da madruga-
da) - dia 10/09, sexta, às 22h. (filme disponível por 24
horas);

Selvagem (cine circuito da madrugada) - dia 10/09, sexta,
às 22h (filme disponível por 24 horas);

Barato de Iacanga - de 08 a 19 de setembro;

Os caubóis do apocalipse - de 08 a 19 Setembro;

Saudade mundão - filme disponível de 08 a 21 de Se-
tembro;

Mapas afetivos (cine circuito) - filme disponível de 08
a 21 de Setembro;

Miúda e o guarda-chuva (cine circuito) - filme disponí-
vel de 08 a 21 de Setembro.

Após a seleção do Sesc Osasco, os munícipes de Jandira, terão
disponíveis as seguintes atividades culturais, e suas respectivas datas:
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Aqui tem! Móveis e planejados
para casa toda. Venha conferir!
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A Prefeitura de Carapicuíba
segue trabalhando em melhori-
as na área da saúde. E estão
abertas até 7 de outubro as ins-
crições para o processo seleti-
vo de agente comunitário de
saúde por tempo determinado
de 1 ano, podendo ser prorro-
gado por mais 1 ano.

Para se inscrever a pessoa
deve ser brasileira nata, natura-
lizada, ou ser estrangeiro,
com igualdade de direitos,
além de ter ensino fundamen-
tal completo. Na data da
contratação é necessário ter
idade mínima de 18 (dezoi-
to) anos, estar quite com a
Justiça Eleitoral e no caso do
sexo masculino, o candidato
deve estar em dia com o Servi-
ço Militar, além de residir pró-
ximo ao local de atuação.

Prefeitura de Carapicuíba abre vagas em processo
seletivo para contratação de agentes de saúde

As inscrições são por meio
do link: https://cutt.ly/
0WLq5GE. As provas obje-
tivas estão previstas para o
dia 24 de outubro, em locais
e horários a serem comuni-
cados no Diário Oficial por
meio de Edital de Convocação
e divulgados através do site
www.concursosrbo.com.br. O
salário é de R$ 1.500.

 Ao todo são 36 vagas dis-
tribuídas em UBS’s e USF’s:
Adauto Ribeiro (2), Cohab II
(6), Cohab V (5), Florispina de
Carvalho (5), Vila Helena (1),
Vila Dirce (6), Natercio (5) e
Central (1). É necessário resi-
dir na área da comunidade.

 O (a) candidato (a) deverá
ler o edital completo: https://
cutt.ly/rWLe6SA.

Travesti mata namorado por causa de programa

{POLÍCIA!}

Seis amigos bebiam em um
bar na avenida Inocêncio Será-
fico, altura do número 2500,
em Carapicuíba, quando um
casal, integrante do grupo, co-
meçou a brigar. Luana e Dani-
el, de 23 e 33 anos respectiva-
mente, são travestis e a discus-
são começou porque ele, que
havia voltado de um programa,
não queria que ela saísse com
um cliente que já tinha pago
antecipadamente pelo serviço.

Na delegacia, Luana disse
ser caixa de mercado e Daniel
recepcionista. Nas horas vagas,
fazem programas. Os dois mo-
ravam juntos, no Santa Brígi-
da, em Carapicuíba, há dois
anos.

Os dois começaram a bater
boca e Daniel passou a agredi-
la. Ela correu para trás do bal-

cão e como Daniel é muito mai-
or que Luana, a travesti sacou
um canivete da bolsa para se
defender. No calor da briga,
enfiou o canivete em Daniel,
que atingiu o coração, levando-
o a óbito no local.

No momento, em que os
demais amigos do casal perce-
beram a gravidade do fato, saí-
ram do bar. O proprietário, co-
nhecido como Cícero, fechou o
estabelecimento e Luana correu
até a delegacia.

Ela retornou com a polícia e
pediu que Cícero abrisse o bar.
O dono do boteco, que mante-
ve as cenas do crime inaltera-
das, relatou a mesma versão de
Luana. A polícia científica foi
acionada.

De acordo com o boletim de

ocorrência, aberto no 1º DP de
Carapicuíba, o caso foi regis-
trado como homicídio sim-

ples e aparenta ter sido por
legítima defesa, já que Lua-
na havia  s ido ví t ima de

agressões por parte de Dani-
el em outras circunstâncias.
O crime será investigado.
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Temos: massa para tapioca | queijo mineiro | suco | pinga vários sabores | cerveja

Quem compra na C&M
economiza de verdade!

Na 28° Sessão Ordinária da
Câmara Municipal de Carapi-
cuíba, os vereadores assina-
ram e aprovaram o requeri-
mento n° 87/2021, de autoria
do Vereador Prof. Naldo que
exige informações sobre o
aterramento do lago de Ca-
rapicuíba.

O vereador quer saber, a
quem pertence o local, se ao
município ou a Barueri; qual
empresa tem realizado terra-
planagem; se foi efetuada algu-
ma fiscalização por órgão liga-
do ao meio ambiente; e quais
são as ações de habitação e de

Vereadores de Carapicuíba assinam
requerimento de autoria do Ver. Prof. Naldo
sobre o aterramento da Lago de Carapicuíba!

assistência social planejadas
para os moradores.

O vereador agradece os co-
legas, e afirma, “A assinatura
de todos no requerimento rea-
firma o compromisso de todos
com a luta do nosso povo da
nossa cidade, não podemos e
não iremos nos calar com esta
crueldade que estão fazendo
com as famílias do Porto de
Areia”. Continua o vereador,
“Estamos acionando também a
Ordem dos Advogado do Bra-
sil (OAB) para nos acompanhar
nesta tarefa”. Conclui o vere-
ador Profº. Naldo.

O vereador agradece os colegas,
e afirma, “A assinatura de todos no

requerimento reafirma o
compromisso de todos com a luta
do nosso povo da nossa cidade”.
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A bolsa primordial é a flacidez abdo-
minal que têm alguns gatos na barriga.
Uma espécie de pele pendente que até
se move quando anda. Quer saber para
que serve?

A bolsa primordial ou saco primordi-
al (em inglês, primordial rafa, felline Rafa
ou cat belly flap) está localizada em frente
às patas traseiras do gato. Trata-se de
um excesso de pele e gordura que se
parece com a típica pele flácida que fica
com as pessoas que perdem muito peso.

Se você viu que o seu gato tem no
abdômen esta pele que vai se movendo
em forma de pêndulo quando caminha
certamente você estará se perguntando
se seu gato esteve ou está muito gordo.

Este saco é mais uma herança da ori-
gem selvagem dos gatos, e diz-se que

A bolsa primordial
{VOCÊ SABIA?}

tem 3 UTILIDADES PRINCIPAIS:

- Proteção. Ao ter esta camada adi-
cional, tem um escudo extra permanen-
te. Isto é especialmente necessário na
luta. Quando os gatos lutam, eles costu-
mam colocar barriga pra cima. E eles
fazem aquilo típico de arranhar com as
patas traseiras. Na parte da barriga há
muitos órgãos importantes, por isso este
escudo adicional é uma vantagem.

- Liberdade de movimento. O exces-
so de pele faz com que o mesmo tenha
mais elasticidade já que, quando é ne-
cessário, se estica como um acordeão.
Assim, os gatos podem fazer passos mais
longos e ganhar rapidez ao correr.

- Armazém de comida. Gatos selvagens
não sabem quando eles vão voltar a co-
mer, então isso lhes da uma reserva.
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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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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

O prefeito de Osasco, Ro-
gério Lins, esteve na segunda-
feira, 6/9, no Complexo Espor-
tivo da Vila Ayrosa para acom-
panhar a ação de castração de
cães e gatos, promovida pelo
Departamento de Fauna e Bem-
Estar Animal, órgão vinculado

Fotos: Marcelo Deck

Prefeito Rogério Lins acompanha ação
de castração animal no Poli Ayrosa

e adaptado, que conta com
v á r i o s  a m b i e n t e s  c o m o
sala de autoclave, lavató-
rio, sala de higienização
dos profissionais e ambi-
ente cirúrgico com setor de
emergência,  entre outros
componentes.

à Secretaria de Meio Ambien-
te e Recursos Hídricos (Sema-
rh), em parceria com a Clínica
Ricardo.

 A ação segue até sexta-fei-
ra,10, e resultará em mil cas-
trações (sendo 200 por dia/100

de cães e 100 de gatos). Além
da castração, o serviço inclui
também a identificação dos ani-
mais com microchip.

 A castração acontece no
centro operatório instalado em
veículo móvel climatizado

Durante a espera da re-
c u p e r a ç ã o  d o s  p e t s ,  d e
cerca de 1h30, os proprie-
tários receberam palestras
informativas sobre saúde,
bem-estar animal, cuida-
dos pós-operatório e guar-
da responsável.
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Osasco deu início a uma
nova etapa da obra do Hospital
da Criança e da Mulher, locali-
zado no Jardim Piratininga. Na
segunda-feira, 6/9, véspera do
feriado da Independência do
Brasil, começou a concretagem
da laje do primeiro pavimento.
O prefeito Rogério Lins esteve
no local, acompanhando o ser-
viço junto à equipe técnica e
engenheiros da obra.

A construção do hospital,
que segue em ritmo acelera-
do, com conclusão das eta-
pas de terraplanagem, funda-
ção, viga de baldrame (que
sustenta as paredes), cimbra-
mento, assoalho de laje e ar-
mação, agora está na implan-
tação do concreto. A previ-
são da conclusão da parte
estrutural é início do primei-
ro semestre de 2022.

A unidade terá 3 pavimen-
tos, 3 salas de Centro Cirúr-
gico, 10 leitos de UTI, 6 lei-
tos de Enfermaria, 10 leitos
de Enfermaria Lactante, Se-
tor de Aleitamento Materno,
8 leitos de Enfermagem Ci-
rúrgica, 8 leitos de Enfer-
magem de Adolescentes, 8
c o n s u l t ó r i o s ,  s e t o r  d e
Emergência ,  Apoio ,  Sala
de  Ra io  X ,  Sa la  de  To-
mograf ia ,  Sala de Espera,
Apoi o  C i r ú rg ico ,  Se to r
Administrativo, entre outros
setores.

Concretagem do 1º pavimento
do Hospital da Criança é iniciada

Fotos: Marcelo Deck

“O sonho está se tor-
nando realidade. Logo
esse importante equipa-
mento de saúde estará
funcionando 24 horas
para atender as famílias
osasquenses”, ressaltou o
prefeito Rogério Lins.
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No Brasil, cerca de 12 mil pessoas tiram a
própria vida por ano, quase 6% da população.
No mundo, são cerca de 800 mil suicídios anu-
ais. Os números fazem do Brasil o segundo co-
locado no ranking mundial desse tipo de ocor-
rência, atrás apenas dos EUA.

Os dados mostram uma realidade ainda mais
devastadora quando se identifica o perfil das ví-
timas brasileiras: a maioria é homem, negro, com
idade entre 10 e 29 anos, segundo dados do Mi-
nistério da Saúde, compilados em pesquisa reali-
zada em 2019.

Para lidar com este problema de saúde públi-
ca, em 2015, autoridades dos três níveis da ad-
ministração instituíram o “Setembro Amarelo”.
Em Osasco, desde 2020, a campanha de cuida-
do com a saúde mental está no calendário de
eventos municipal.

Com a promulgação da lei 5085/2020, de
autoria do vereador Josias da Juco (PSD), no
dia 06 de outubro passado, a campanha tem
como finalidade discutir sobre as causas desse
tipo de ocorrência, além de contribuir para a re-
dução dos casos de suicídio em Osasco.

Além disso, a lei também instituiu no calen-
dário oficial o Dia Municipal de Prevenção ao
Suicídio - a data estabelecida foi o dia 10 de
setembro.

Câmara de Osasco reforça ações de cuidado
com a saúde mental no Setembro Amarelo

Dia de Prevenção ao

suicídio é lei municipal

desde o ano passado
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A 12ª Conferência de Assis-
tência Social de São Roque es-
colheu os delegados que repre-
sentarão a cidade na Conferên-
cia Estadual de Assistência So-
cial, que acontece nos dias 04 e
05 de outubro. Os representan-
tes da sociedade civil são Ma-
ristela Carla da Silva Mateus (ti-
tular) e Alexsandro Silva Sam-
paio (suplente), enquanto os re-
presentantes governamentais
são Helen Matos Pinheiro de
Almeida e Silva (titular) e Kátia
da Consolação Neves Cassimi-
ro (suplente).

Além da escolha dos repre-
sentantes, o evento teve o ob-
jetivo de fomentar o debate so-
bre os direitos socioassistenci-
ais da população, sendo uma
iniciativa do Conselho Munici-
pal de Assistência Social de São
Roque (CMAS), em conjunto
com o Departamento de Bem-
Estar Social e com apoio do
Departamento de Educação de
São Roque.

Com o tema "Assistência
Social: Direito do Povo e De-
ver do Estado, com financia-
mento público, para enfrentar as
desigualdades e garantir prote-
ção social", a ação também con-
tou com a participação do pre-
feito Guto Issa e do vice Mai-
que Boccato.

“A Assistência Social é uma
ferramenta importante de pro-
teção social dos nossos cida-
dãos. Eventos como este são

Conferência Municipal de Assistência
Social elege delegados para representar
São Roque em evento estatual

importantes, pois promovem o
diálogo e abrem espaço para
novas ideias que nos permitam
atender de forma mais efetiva
aqueles que mais precisam”,
afirmou o prefeito Guto Issa.

Durante o evento, os parti-
cipantes tiveram a oportunida-
de de conhecer mais sobre o
funcionamento das políticas

públicas de assistência social e
a importância da utilização de
recursos públicos para diminuir
as desigualdades sociais. Com
a abertura do espaço democrá-
tico para o debate de ideias,
puderam conhecer, avaliar e
propor o aperfeiçoamento do
Sistema Único de Assistência
Social (SUAS) como garantia
dos direitos socioassistenciais.

“São Roque experimenta um
aumento promissor na geração
de rendas, com a chegada de
vários empreendimentos de
grande porte, ao que se alinha
o valoroso olhar humanizado da
administração do prefeito Guto
Issa, voltada à população por
inteiro, mas, principalmente, à
parcela que mais necessita de
recursos e apoio. Nada mais

oportuno do que esse momen-
to, portanto, para se debater e
cobrar  a importância do finan-
ciamento público para enfren-
tar as desigualdades sociais e
garantir a proteção integral à
população que busca amparo no
Sistema Único de Assistência
Social”, declarou Simone Júdi-
ca, Diretora do Departamento
de Bem-Estar Social.

Guarda Municipal interrompe

festa Rave com cerca de 500

pessoas em São Roque

Agentes da Guarda Municipal inibiram a realização de
uma festa rave que acontecia na região do Planalto Ver-
de, na madrugada desta terça-feira, 7 de setembro. Os
agentes ficaram sabendo do evento por meio de denúnci-
as feitas pela população e, ao chegarem ao local, se depa-
raram com uma festa que contava com um grande núme-
ro de pessoas, evento incompatível com as normas sani-
tárias contra a propagação do covid-19.

Estima-se que cerca de 500 pessoas estivessem parti-
cipando do evento.

Imediatamente os agentes orientaram os presentes e
dispersaram a multidão, encerrando a festa. Um Boletim
de Ocorrência foi registrado sobre o caso e o proprietário
do local será multado em concordância com a lei munici-
pal.

A Guarda Municipal tem realizado ações de monitora-
mento e prevenção de eventos que promovam aglomera-
ções na cidade e que estão proibidos diante da pandemia
do coronavírus.

Novo aparelho de medição
de som será importante arma
na prevenção da perturbação

pública

Agentes da Guarda Munici-
pal de São Roque realizaram na
sexta-feira, 3 de setembro, um
curso preparatório para o uso
do decibelímetro. O equipamen-
to foi um dos 16 presentes en-
tregues no aniversário da cida-
de (junto com a nova viatura
da corporação), sendo usado
para medir os níveis de pressão
sonora, ou seja, ele diz qual a
potência dos sons presentes no
ambiente.

“Com este novo aparelho,
poderemos realizar ações de
monitoramento e prevenção da
perturbação do sossego públi-
co, como por exemplo, pessoas
que ligam seus aparelhos de som
em volumes muito altos e proi-
bidos por lei, perturbando os
vizinhos. Com os novos deci-
belímetros, poderemos identifi-
car com precisão estes inciden-

Guarda Municipal realiza curso
para uso do decibelímetro

tes, para então tomar as ações
cabíveis”, afirmou o comandan-
te da Guarda Municipal, Samir
Vidal Baptista.

Durante a aula, ministrada
pelo senhor Paulo Matias Mai-
dana, os agentes puderam co-
nhecer a fundo não só o funci-
onamento dos aparelhos, como
também conhecer em detalhes
as leis vigentes sobre monitora-
mento de sons na região urba-
na e rural, garantindo que eles

estejam preparados para o uso
dos novos instrumentos.

Ao final do curso, todos fo-
ram devidamente certificados.
O treinamento continua e o pró-
ximo passa da ação será a utili-
zação dos aparelhos em cam-
po, em caráter de teste e com o
acompanhamento do instrutor,
para que então os decibelíme-
tros possam ser usados nas
ocorrências diárias atendidas
pela Guarda Municipal.
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{ELEIÇÕES 2022}

A Executiva Estadual do PSDB de São Paulo fe-
chou questão, em reunião realizada nesta quarta-fei-
ra, sobre o apoio ao governador João Doria nas pré-
vias nacionais. A eleição interna será realizada no dia
21 de novembro (1º turno) e escolherá o candidato à
Presidência da República pelo PSDB em 2022.

“A decisão foi tomada por entendermos que Doria
é hoje, dentre os postulantes nas prévias nacionais, o
melhor candidato para estimular o desenvolvimento
do país, equilibrar o jogo democrático e estabelecer
políticas públicas voltadas aos mais vulneráveis”, diz
a nota do partido. “Temos convicção de que Doria

Em reunião conduzida pelo Presidente Estadual do PSDB-SP,
Marco Vinholi, a Executiva Estadual fechou por unanimidade apoio a
Doria como candidato Tucano à Presidência da República em 2022!

reúne as melhores condições para vencer as prévias,
as eleições e as misérias que assolam os brasileiros de
norte a sul do país”, finaliza.

O PSDB de São Paulo é o maior do país e con-
centra 368 prefeitos e vice-prefeitos, 1.211 vereado-
res, além de seis deputados federais, oito estaduais e dois
senadores. Além disso, é a seção tucana com maior mili-
tância. São cerca de 300 mil filiados em todo o Esta-
do de São Paulo. O partido tem um vínculo histórico
com o estado, que está sob sua gestão há 26 anos. Somen-
te na atual gestão, o PSDB ampliou em 58% o núme-
ro de diretórios, passando de 357 para 599.

Doria anuncia Bolsa Empreendedor para
apoio a 100 mil autônomos informais

Com investimento de R$ 100 milhões, programa inédito prioriza mulheres, jovens, pretos e pardos, indígenas e pessoas com deficiência

O Governador João Doria
lançou na sexta-feira (10), o
Bolsa Empreendedor, programa
inédito com oferta de 100 mil
bolsas para autônomos infor-
mais em situação de vulnerabi-
lidade. O Estado vai investir R$
100 milhões no projeto, com
prioridade para mulheres, jo-
vens, pretos e pardos, indíge-
nas e pessoas com deficiência
que também vão receber quali-
ficação e migrar para o merca-
do formal.

“O Bolsa Empreendedor é
uma ação ancorada em três pi-
lares. Primeiro, o auxílio finan-
ceiro que é fundamental. É pre-
ciso, é o recurso que faz a dife-
rença para o empreendedor se
sentir amparado e avançar em
sua iniciativa. Depois, a qualifi-
cação, e aí tem o papel impor-
tante do Sebrae para orientar e
evitar que a pessoa cometa er-
ros. E a orientação para a for-
malização, que também é um
trabalho conjunto do Sebrae,
Governo do Estado e Prefeitu-
ras”, afirmou o Governador.

“Outro valor muito signifi-
cativo é a prioridade do progra-
ma para mulheres, negros, mu-
latos, indígenas, jovens entre 18
e 35 anos e pessoas com defici-
ência. Isso é claro, definitivo e
decisivo neste processo”, des-

tacou Doria.
A iniciativa é capitaneada

pela Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico, em parceria
com a Secretaria de Governo e
o Sebrae-SP (Serviço Brasilei-
ro de Apoio às Micro e Peque-
nas Empresas em São Paulo).

O objetivo é impulsionar
novos empreendimentos, incen-
tivar pequenos negócios e tirar
autônomos da informalidade. O
Bolsa Empreendedor deve be-
neficiar, direta e indiretamente,
cerca de 400 mil pessoas.

“O crescimento de empre-
endedorismo por necessidade
impactou desproporcionalmen-
te as mulheres, os jovens e os
negros. É com este olhar que
estamos lançando este progra-
ma”, afirmou a Secretária de
Desenvolvimento Econômico
Patricia Ellen. “Neste momen-
to, é nosso papel ajudar quem
mais precisa. Não dá para pen-
sar só em crescimento econô-
mico se ele não é distribuído e
não alcança as pessoas que pre-
cisam”, reforçou.

Cada bolsa será de R$ 1 mil
e paga em duas parcelas de R$
500. Para ter acesso ao progra-
ma, os autônomos devem par-
ticipar de um curso gratuito de
empreendedorismo do progra-
ma Empreenda Rápido, com

d a s  v a g a s  e s t á  d i s p o n í -
v e l  n o  l i n k  h t tps://
www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/
wp-content/uploads/2021/09/
v a g a s _ r e g i o n a l _ b o l s a -
empreendedor.pdf .

Empreenda Rápido

Os cursos do Empreenda
Rápido são oferecidos pelo Es-
tado em parceria com o Sebrae-
SP. As capacitações ocorrem em
formato presencial, com carga
horária de 20 horas, ou com dez
horas-aula online.

Os alunos são apresentados
a temas como empreendedoris-
mo, ideia de negócios, marke-
ting, finanças e formalização,
entre outros. Haverá 70 mil va-
gas presenciais e 30 mil vagas
online em todo o estado. A pri-
meira turma está prevista para
27 de setembro.

“Tão importante quanto aju-
dar pessoas vulneráveis a em-
preender e ter renda é dar
condições para que elas se
mantenham no mercado. O
Bolsa Empreendedor chega
para cobrir todos esses pon-
tos, promovendo a inclusão
produtiva desse público mais
necessitado”, declarou o Dire-
tor-Superintendente do Sebrae-
SP, Wilson Poit.

frequência mínima de 80%.
Todos também devem obter
formalização como MEI (Mi-
croempreendedor Individual) ou
outra natureza jurídica.

O Bolsa Empreendedor vai
receber inscrições de morado-
res dos 645 municípios paulis-
tas, desempregados ou infor-
mais maiores de 18 anos e sem
inscrição de CNPJ como em-
presário, sócio ou administrador
de pessoa jurídica.

Pessoas formalizadas em
2021 serão aceitas no progra-
ma. Qualquer pessoa elegí-

vel pode se inscrever no por-
ta l  do Bolsa do Povo
(www.bolsadopovo.sp.gov.br),
entre os dias 10 e 19 de setembro.

Distribuição regional
As 100 mil bolsas serão dis-

tribuídas entre as regiões admi-
nistrativas do estado de forma
proporcional à população vul-
nerável inscrita no Cadúnico até
janeiro de 2021. Haverá ordem
de prioridade de acordo com a
quantidade de vagas disponíveis
em cada região.

A  l i s t a  r e g i o n a l i z a d a

Doria anuncia programa de auxílio aos empreendedores informais
de SP

Foto: Reprodução TV Globo




