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SUSTO NO BRASIL!

{CHARGE}

Tsunami no Brasil? Especialista comenta
riscos do vulcão nas Ilhas Canárias

Cumbre Vieja, nas Ilhas Canárias, apresenta intensa atividade sísmica desde o dia 11 de setembro e trouxe alerta a brasileiros

Por Carlos Eduardo Vasconcellos

ultimosegundo.com.br

Alerta de atividade de vulcão
nas Ilhas Canárias trouxe

preocupação aos brasileiros

Após entrar em estado ama-
relo de alerta de erupção, o vul-
cão Cumbre Vieja, localizado
em La Palma, nas Ilhas Canári-
as, na costa da África,  reacendeu
a discussão sobre a hipótese de for-
mação de tsunamis que poderi-
am atingir toda a costa brasileira,
especialmente no Nordeste.

O vulcão estava adormeci-
do há décadas, mas deu sinais
de atividades sísmicas nesta se-
mana. Segundo o Instituto Ge-
ográfico Nacional da Espanha,
foram registrados 4.222 tremo-
res no parque nacional Cumbre
Vieja, em volta do vulcão, ten-
do o volume de movimentos sís-
micos aumentado de intensida-
de nos últimos dias, com aba-
los de magnitude superior a 3.

Segundo o MetSul Meteo-
rologia, uma grande erupção do
vulcão afetaria todas as áreas
costeiras banhadas pelo Ocea-
no Atlântico, o que inclui todo
o litoral do Brasil, do Rio Gran-
de do Sul ao Amapá.

A repercussão do alerta fez
com que os brasileiros tomas-
sem as redes sociais com co-
mentários sobre a possibilidade

de incidência de ondas de até
10 metros no país. O iG con-
versou com uma especialista,
que explicou que o fenômeno
não deve ser motivo de preo-
cupação no Brasil.

"A possibilidade de ocorrer
um tsunami na costa brasileira

é praticamente impossível. Isso
porque tsunamis e terremotos
de alta magnitude ocorrem em
limites de placas tectônicas, e o
Brasil está em cima da Placa
Sul-Americana", explica Luiza
Bricalli, doutora em Geologia,
especialista em Tectônica e pro-

fessora da UFES (Universida-
de Federal do Espírito Santo).

A especialista ainda esclare-
ce que as magnitudes dos aba-
los sísmicos observados no
Cumbre Vieja não são de inten-
sidade suficiente para ressoar na
costa brasileira.

Segundo Luiza Bricalli, o
Brasil poderia ter problemas em
caso de risco concreto, pois não
estaria preparado "nem do pon-
to de vista estrutural, nem da
própria população", já que ter-
remotos de alta magnitude não
acontecem no país.

{SETEMBRO AMARELO}

O vulcão estava adormecido há décadas, mas deu sinais de atividades sísmicas nesta semana.
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{ECONOMIA!}

O Diário Oficial da União
(DOU) publicou ontem, (17)
um decreto assinado pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro com as
novas alíquotas do Imposto so-
bre Operações Financeiras
(IOF), que incide sobre opera-
ções de crédito, câmbio e segu-
ro ou relativas a títulos ou valo-
res mobiliários. As novas alíquo-
tas valem para pessoas físicas e
jurídicas e serão aplicadas no
período de 20 de setembro até
31 de dezembro de 2021.

Para as pessoas físicas a alí-
quota passa de 3% ao ano (diá-
ria de 0,0082%) para 4,08% ao
ano (diária de 0,01118%). Já
para as pessoas jurídicas, a alí-
quota anual passa de 1,5% (atu-
al alíquota diária de 0,0041%)
para 2,04% (diária de
0,00559%).

“A arrecadação obtida com
a medida custeará ainda as pro-
postas de redução a zero da alí-
quota da contribuição para o
PIS/Cofins incidente na impor-
tação de milho, com impacto de
R$ 66,47 milhões em 2021 e o
aumento do valor da cota de im-
portação pelo [Conselho Naci-
onal de Desenvolvimento Cien-
tífico e Tecnológico] CNPq, que
acarreta renúncia fiscal no va-
lor de R$ 236,49 milhões no ano
de 2021”, informou o Ministé-
rio da Economia.

Publicado decreto que aumenta
IOF para custear Auxílio Brasil

Novas alíquotas serão aplicadas de 20 de setembro a 31 de dezembro

A pasta disse ainda que os
valores arrecadados serão utili-
zados para custear o Auxílio
Brasil, programa do governo
que deve substituir o Bolsa Fa-
mília. Segundo a pasta, os gas-
tos com o novo programa acar-
retarão, neste ano, um acrésci-
mo de R$ 1,62 bilhão na des-
pesa obrigatória de caráter con-
tinuado.

O ministério disse ainda que
os recursos para o próximo ano
sairão da recriação do imposto
de renda sobre lucros e dividen-
dos, que está em discussão no
Senado.

Com o fim do auxílio emer-
gencial e a necessidade legal de
indicar fonte para o programa
Auxílio Brasil, sucessor do Bol-

sa Família, e reduzir a fila de
espera pelo benefício, o Gover-
no Federal, por intermédio do
Ministério da Economia, elevou
temporariamente a alíquota do
Imposto sobre Operações Fi-
nanceiras (IOF).

A decisão foi tomada em ra-
zão da observância das regras
fiscais. Apesar de arrecadação

recorde, a Lei de Responsa-
bilidade Fiscal (LRF) deter-
mina que é necessário indi-
car a fonte para o aumento
de despesa obrigatória. A
instituição do programa Au-
xílio Brasil, acarretará um
acréscimo na despesa obriga-
tória de caráter continuado
da ordem de R$ 1,62 bilhão
neste ano.

WWW.TUDOTRANQUILO.COM.BR - TEL (11) 2954-3099

Rua Melo Freire - Shopping Metrô Tatuapé - Piso do Metrô
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A Emef Amador Aguiar foi comple-
tamente reconstruída pela Secretaria de
Obras de Barueri.  O novo e imponente
prédio está sendo motivo de orgulho de
toda a comunidade. Pais, estudantes,
gestores e professores declaram que a
nova unidade de ensino elevou a aauto-
estima de todo o bairro.

De acordo com o secretário de obras,
Beto Piteri, o trabalho foi intenso, mas
o resultado valeu a pena. “A população
é merecedora do melhor. Por isso te-
mos caprichado em todas as obras que
estão espalhadas pelos quatro cantos da
nossa cidade”, disse.

A nova escola conta com sete pavi-
mentos que vão abrigar 22 salas de aula.
A unidade será compartilhada de modo
que 17 salas serão destinadas aos cerca
de 1.060 alunos de Barueri (do 1º ao 9º
ano nos períodos da manhã e da tarde),
e cinco salas são cedidas para o Estado
no período noturno.

Foi levantada em terreno de 4.088
metros quadrados na rua Martins Fon-
tes com a rua Adoniran Barbosa, no Par-
que Imperial, sendo a área construída
de 8.525 metros quadrados. Conta com
salas multiuso, laboratórios de informá-
tica, de ciências e biologia e sala maker.
No quinto andar, quadra poliesportiva
coberta, vestiários e solário.

Espaços planejados
No pavimento inferior conta com

amplo estacionamento para funcionári-
os; no térreo, cozinha (refeitório), vivên-
cia, auditório e solário. O primeiro an-
dar terá a administração do Estado: se-
cretaria, direção, coordenação, sala de
professores, cinco salas de aula e uma
sala multiuso.

No segundo andar ficarão as instala-
ções da escola voltadas à administração
de Barueri: direção, coordenação, sala
de professores, duas salas de reforço,
uma sala multiuso, uma enfermaria e
setor para atendimento odontológico

Já o terceiro piso terá sete salas de
aula, uma sala de artes, dois laboratóri-
os de informática e um laboratório de
ciências e biologia. No quinto pavimen-
to estão 10 salas de aula, espaço multiu-
so e uma biblioteca. Por último, o quin-
to andar abriga a quadra poliesportiva
coberta, vestiários e solário.

Prefeito Rubens Furlan e secretário de obras
Beto Piteri reinauguram no sábado, 18/09
Emef Amador Aguiar: orgulho do Parque Imperial

Fotos: Suseli Honório / Secom

História

A unidade de ensino teve sua
primeira inauguração em 21 de
março de 1988 como EEPG Par-
que Imperial. No ano de 1991, por
intermédio de Decreto Estadual
28.472, passou a chamar-se EEPG
Amador Aguiar. Em 1999, com o
decreto municipal 2.297, foi deno-
minada Emef Amador Aguiar.

Quem foi Amador Aguiar

Nasceu em Ribeirão Preto. Seu
primeiro emprego foi aos 14 anos
como tipógrafo. Sua trajetória den-
tro do sistema bancário começou
em 1925 no Banco Noroeste, em
Birigui. Dezoito anos mais tarde já
havia passado por todos os cargos
dentro da instituição. Em 1942, in-
gressou como diretor do Banco
Bradesco. Ocupou os cargos de ge-
rente e superintendente, assumin-
do a presidência em 1963.

Reinauguração

Adotando todos os protocolos
sanitários de prevenção à Covid-19,
o evento de inauguração acontece
no sábado, dia 18, a partir das 10
horas. O endereço é Rua Martins
Fontes, 142, Parque Imperial.

O novo prédio é bonito e as salas amplas, modernas e interativas
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Barueri, por meio das ações
de prevenção do Departamento
Técnico de Controle de Zoono-
ses (DTCZ), ligado à Coorde-
nadoria de Vigilância em Saú-
de, da Secretaria de Saúde, co-
memora o Dia Mundial contra
a Raiva, celebrado em 28 de
setembro, sem nenhum registro
da doença no município.

O Dia Mundial contra Raiva
em 2021 é lembrado ainda para
promover a luta contra a raiva
animal de cães e gatos, aumen-
tar a conscientização e celebrar
conquistas alcançadas. “Não ter
nenhuma ocorrência é uma co-
memoração muito importante
para a cidade”, ressaltou a dire-
tora do DTCZ, Marta Chaves
Pereira de Lima.

A raiva animal está presente
em todos os continentes e afeta
mais de 150 países. No mundo,
a doença é responsável por cer-
ca de 60 mil mortes humanas
anualmente e, na grande maio-
ria dos casos, os cachorros são
a fonte da infecção.

As Américas (Central, Nor-
te e Sul) têm conseguido redu-
zir drasticamente a incidência da
raiva humana transmitida por
cães em cerca de 98%, de 300
casos em 1983 para três casos
em 2019.  Esta situação e as
perspectivas de eliminação da
doença nas  Américas foram
possíveis graças à solidariedade
entre os países, ao intercâmbio
de lições aprendidas, à identifi-
cação e priorização de riscos,
bem como às ações de monito-
ramento e vigilância em pesso-
as e reservatórios.}

O Brasil, como signatário da
Organização Mundial da Saúde
(OMS), desenvolve o programa
de vigilância e controle da raiva
no território nacional, em par-
ceria com estados e municípi-
os, com avanços notáveis.

Posto fixo
A criação de um posto fixo

de vacinação contra a raiva em
Barueri também é algo a se co-
memorar. Depois de dois anos
sem a realização da campanha
antirrábica no Estado de São
Paulo e em várias outras locali-
dades brasileiras, em Barueri, o
DTCZ, além das ações e servi-
ços de vigilância e controle da
raiva animal, realiza a vacina-
ção de cães e gatos por meio de
agendamento pelo telefone (11)
4198-5679. Tendo o imunizan-
te, a vacinação poderá aconte-
cer às segundas-feiras, pela ma-
nhã, e às terças-feiras, no perí-
odo da tarde. O número de va-
gas depende da quantidade de
doses enviadas pela Secretaria
de Estado da Saúde, mas como
o serviço agora fixo no municí-
pio, isso pode ser feito com tran-
quilidade.

As vagas são limitadas e a
gestão do Departamento Téc-
nico de Controle de Zoonoses
pede a colaboração dos donos

Barueri celebra Dia Mundial contra
Raiva sem ocorrência da doença

Já na doença transmitida pela
variante canina, cães e gatos
manifestam excitação, agressi-
vidade, dificuldades de deglu-
tição, salivação intensa, inco-
ordenação motora, convulsão,
paralisia, coma e morte.

Como prevenir a
doença em cães e gatos?

A vacinação destas espéci-
es animais contra a raiva re-

presenta a principal estratégia de
controle da doença.

As principais formas de
prevenção são:

- Manter atualizadas as va-
cinas contra Raiva de cães e
gatos, com reforço anual;

- Ter cuidado ao manipular
cães e gatos, principalmente
desconhecidos, pois podem es-
tar infectados;

- Não tocar ou entrar em
contato com morcegos ou ou-
tros mamíferos silvestres, prin-
cipalmente saguis, raposas e sa-
ruês;

- Caso encontre morcegos
em locais ou horários não-habi-
tuais, entrar em contato com o
DTCZ (não manipule morce-
gos);

- Caso seja mordido ou ar-
ranhado por qualquer animal,
realize imediatamente a limpe-
za do ferimento com água cor-
rente abundante e sabão e pro-
cure atendimento médico ime-
diato;

- Cães e gatos suspeitos e/
ou agressores devem ser man-
tidos sob observação durante 10
dias, período durante o qual
podem manifestar a doença;

- Caso cão ou gato agressor
morra, adoeça ou desapareça
durante o período de observa-
ção, deve-se retornar imediata-
mente ao atendimento médico
e informar o ocorrido.

Recomendações gerais:

- Vacinação para cães e ga-
tos saudáveis a partir de três
meses de idade;

- Animais doentes, em tra-
tamento ou convalescentes de
cirurgias deverão aguardar o fim
das prescrições;

- Ofereça água e alimenta-
ção normalmente antes e após
a vacinação;

- Cães ferozes ou mordedo-
res e também das raças pitbull,
rotweiller ou mastim napolita-
no deverão estar com focinhei-
ra adequada (conforme Lei Es-
tadual 11.531, de 11 de novem-
bro de 2003);

- Os cães deverão ser con-
duzidos por pessoas maiores de
idade e com capacidade para
conter os animais. Já os gatos
precisam ser transportados em
caixas apropriadas e em segu-
rança para evitar acidentes e
fuga.

Serviços

O  Departamento Técnico
de Controle de Zoonoses fica
na Rua a Anhanguera, 200, Vila
São Francisco, no Centro.  In-
formações: (11) 4198-5679.

de pets a não faltarem à vaci-
nação no dia e horário do agen-
damento. Caso não seja possí-
vel o comparecimento, o res-
ponsável pelo cão ou gato de-
verá avisar ao DTCZ com an-
tecedência. O objetivo é aten-
der outros animais que precisam
da imunização.

Raiva: que doença é essa?
A raiva é uma doença neu-

rológica grave naturalmente
transmissível entre os animais
mamíferos e o homem. É pro-
vocada por um vírus e é quase
sempre fatal.

Como ocorre a transmis-
são?

Ocorre através de mordedu-
ra, arranhadura ou lambedura de
mucosas e ferimentos por ani-
mais mamíferos infectados.

Como se manifesta em cães
e gatos?

Quando a doença é causada
por variantes virais da raiva de
morcegos, é mais frequente a
manifestação da forma paralíti-
ca; em alguns casos, o animal
pode aparentar ter sido atrope-
lado ou vítima de maus-tratos.
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A cidade de Barueri, por
meio do Demutran, ligado à Se-
cretaria de Segurança e Mobili-
dade Urbana (SSMU), realiza-
rá uma série de ações na Sema-
na Nacional do Trânsito (SNT),
de 19 a 24 de setembro, tendo
como temática: “Respeito e res-
ponsabilidade: pratique no trân-
sito”. Para esse período, o mu-
nicípio programou blitzes edu-
cativas e palestras sobre altera-
ções da Lei 14.071/2020,  que
define novas regras no Có-
digo de Trânsito Brasileiro
(CTB) no País.

As ações do Demutran/
SSM serão em conjunto com
as empresas  CCR, Ifood,
Porto Seguro e Yamaha -
parceiros envolvidos no dia a
dia do trânsito.

Barueri se baseia no Contran
(Conselho Nacional de Trânsi-
to), que, a fim de propor deba-
tes e reflexões, traz como tema
neste ano: “No trânsito, sua res-
ponsabilidade salva vidas”. As
ações municipais, assim como
em todo País, serão realizadas
com o objetivo de conscienti-
zar, principalmente, todos os
modais (ciclistas, motociclistas
e pedestres) que mais sofrem
acidentes de trânsito, incluindo
vítimas fatais.

De acordo com Jaime Ma-
tos, diretor da Detec (Divisão
de Educação no Trânsito e Es-
tatística de Qualidade), setor li-
gado à SSMU, a programação
deste ano está bastante ‘reche-
ada’ com um conjunto maior de
ações.

Semana Nacional do Trânsito
terá palestras e blitzes educativas

Blitzes educativas
A primeira delas será para

ciclistas, no domingo, dia 19, das
5h às 12h, em Alphaville. O
evento acontecerá na rotatória
da avenida Andrômeda com a
Via Parque, perto do Parque
Ecológico Tietê, com “oficina
móvel” para pequenos reparos
preventivos em bicicletas.

Na terça-feira, dia 21, acon-
tecerá a segunda blitz educati-
va para motociclistas no estaci-
onamento de motos, na alame-
da Madeira, em Alphaville. Na
quinta-feira, 23, será realizada
a terceira e última blitz educati-
va da programação na praça de
pedágio do Km 21 da rodovia
Castello Branco, no Jardim
Santa Cecilia (divisa com o
bairro Tamboré), em Barueri.
Nos dois locais, as atividades
ocorrerão das 10h às 16h, com
simulação de “ponto cego” e
frenagem.

Nessas três blitzes, os parti-
cipantes receberão ainda mate-
rial informativo e brindes pro-
mocionais. Para simulação de
“ponto cego” e frenagem, par-
ceiros cederam caminhão e pi-
loto para melhor orientar os
motociclistas.

Palestras para motoristas
No período de 20 a 24, das

9h às 14h, profissionais do De-
mutran vão abordar o tema “Os
efeitos da Pandemia para o
Trânsito” em palestras proferi-
das para motoristas das secre-
tarias municipais de Barueri, no
auditório da SSMU, na rua da
Prata, 725, no Jardim dos Ca-
margos (bairro Boa Vista).

Nos cinco dias, o Demutran
falará sobre as principais atuali-
zações da nova lei do Código

de Trânsito Brasileiro (CTB).
Dentre as alterações que impac-
tarão a vida dos condutores bra-

sileiros está o limite de pontos
na CNH, bem como da sua va-
lidade. Porém, ainda há ou-
tras medidas importantes que
certamente merecem a aten-
ção dos motoristas. São elas,
por exemplo: aumento da va-
lidade da CNH; novos pra-
zos para indicar condutor in-
frator e enviar a defesa pré-
via; novo prazo máximo para
julgamento de recursos; to-
xicológico obrigatório para
o b t e n ção,  renovação de
CHN nas categorias C, D e
E; farol baixo em rodovias;
conversão automática de
multa em advertência e exa-
mes da CNH realizados com
especialistas.
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A turma do 5.º ano B, do
colégio Sebastião Athayde, em
Santana de Parnaíba, foi desta-
que nacional no desafio de ma-
temática do Khan Academy, fi-
cando entre as 6 melhores do
evento que contou com a parti-
cipação de diversos colégios
públicos e particulares do Bra-
sil inteiro.

Durante o desafio, a meta
era que os inscritos alcançassem
oito etapas, sendo cada uma
delas compostas por três dife-
rentes exercícios, além disso,
para garantir boas pontuações,
foi necessário o trabalho em
equipe dos alunos que tiveram
as notas somadas. Os estudan-
tes do município alcançaram a
meta 2 vezes, totalizando 16
etapas concluídas.

Vale salientar que os resul-
tados foram obtidos durante o
período de aulas remotas, onde
os alunos tiveram a oportunida-
de de aprender a matéria de uma
forma divertida.

A Khan Academy é uma
plataforma que oferece exer-
cícios, vídeos educativos e
um painel de aprendizado
personalizado que habilita os
alunos a estudarem no seu
próprio ritmo, dentro e fora
da sala de aula.

Alunos de Santana de Parnaíba se destacam

em desafio nacional de matemática
Foto: Dario Souza

O professor Edson foi quem coordenou os alunos na conquista

A Prefeitura de Santana de
Parnaíba, por meio da Secretaria
de Emprego e Desenvolvimento,
Ciência, Tecnologia e Inovação
(SEMEDES), está com inscrições
abertas para os cursos de infor-
mática básica, recepção e atendi-
mento, hidráulica residencial, pin-
tura e texturização e primeiro em-
prego.

Para participar, o candidato
deve realizar sua inscrição através
da página da prefeitura no Face-
book ou presencialmente na SE-
MEDES  (Av. Tenente Marques,
5720 — Fazendinha). Os cursos
estão com início imediato e serão
realizados presencialmente, respei-
tando o distanciamento necessá-
rio e com duração de até 80 ho-
ras.

Voltado para pessoas a partir
de 14 anos, os cursos visam pre-
parar a população parnaibana que
busca se capacitar em diversas áre-
as do mercado de trabalho. Para
mais informações ligue 4622- 8266
/ 4622-8250 ou acesse as redes
sociais oficiais da prefeitura.

Santana de Parnaíba abre vagas para cursos
profissionalizantes gratuitos em diversas áreas

Foto: Fabiano Martins

O curso de
hidráulica
residencial
terá duração
de 40h
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A estrada que fará a ligação
entre os bairros Colinas da
Anhanguera e Cidade São Pe-
dro em Santana de Parnaíba,
trará inúmeros benefícios
para os moradores da região
como a melhoria da mobili-
dade, facilitando o acesso às
rodovias Anhanguera e Cas-
tello Branco, além da gera-
ção de empregos, já que conec-
tará com mais facilidade a mão
de obra das localidades com os
polos empresariais do Alphavil-
le e Tamboré.

E é pensando nisso que a
Prefeitura de Santana de Par-
naíba trata como uma das prio-
ridades a execução desta obra
que já está com mais de 40%
de todos os serviços executados

Obras da ligação São Pedro - Colinas seguem e
beneficiarão os moradores de Santana de Parnaíba

Foto: Marcio Koch

Atualmente estão sendo realizadas obras de reforço da infraestrutura de dutos que passam pelo local

e onde atualmente está sendo
feito o trabalho de reforço dos
dutos da empresa Petrobrás que
passam pela região.

A primeira etapa de interven-
ções e abertura da via, que con-
tará com cerca de 1,8 km e pon-
tos com 4 faixas (duas de cada
lado), foi concluída com suces-
so, sendo todos os relatórios téc-
nicos enviados à Cetesb.

Para execução da segunda
fase, a administração muni-
cipal segue em ritmo avan-
çado com os trabalhos de li-
beração e licenciamento am-
biental junto ao órgão fiscaliza-
dor, já que todas as medidas
para a mitigação de impacto am-
biental estão sendo seguidas ri-
gorosamente.

A Secretaria da Mulher e da
Família de Santana de Parnaí-
ba realizou, na Arena de Even-
tos, a última palestra da 3.ª Edi-
ção do Programa Paranaíba
Mais Leve com o tema “Iden-
tidade Emocional”.

O evento foi voltado so-
mente para as participantes ins-
critas nesta edição, seguindo
todos os protocolos de seguran-
ça contra a COVID-19.

As inscritas que participaram
do treinamento, também fize-

Prefeitura de Santana
de Parnaíba realiza
última palestra da
3.ª edição do Programa
Parnaíba Mais Leve

ram uma atividade interativa,
em que desfilaram sobre uma
passarela vermelha e expressa-
ram emoções diferentes como:
alegria, raiva, tristeza, medo e
nojo.

Na sexta-feira, (17), acon-
teceu o encerramento da 3.ª edi-
ção do Programa Parnaíba Mais
Leve, no Bolsão de Estaciona-
mento. E em breve será inicia-
da a 4.ª edição do programa que
já beneficiou milhares de famí-
lias da cidade.

Foto: Fabiano Martins

Dia 17 de setembro aconteceu o encerramento da 3.ª edição do Programa Parnaíba Mais Leve

A melhor divulgação para
o seu produto  ou serviço.

www.jacidade.com.br

ANUNCIE AQUI E NO PORTAL
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VEM PARA A REDE DA MELHOR CONEXÃO QUE MAIS CRESCE NA REGIÃO!
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A Prefeitura de Jandira, por
meio da Secretaria Municipal de
Educação, realizou no último
dia 11 de Setembro a inaugura-
ção da nova Escola Municipal
de Educação Básica Dimas Jor-
dão, com a presença de diver-
sas autoridades, dentre elas o
Ministro da Educação do Bra-
sil, Ministro Milton Ribeiro.

A nova escola atenderá uma
média de 300 alunos, em um
espaço moderno, com três an-
dares, 12 salas de aulas amplas,
sendo 7 salas para ensino infan-
til e 5 salas para ensino funda-
mental, local para lazer, um am-
plo pátio com espaço para ali-
mentação dos alunos. A nova
EMEB também está preparada
para inclusão, pois há um ele-
vador e banheiros adaptados em
todos os andares.

Durante o evento as autori-
dades presentes destacaram a
importância da entrega, para o
bairro, e também para as crian-
ças que irão estudar na nova
EMEB Dimas Jordão.

O Prefeito de Jandira, Dr.
Sato, destacou a importância da
educação infantil na formação
do caráter. Já o Ministro da Edu-
cação Milton Ribeiro, ressaltou
a importância da escola públi-
ca, exaltou a importância dos
Professores e, por fim, desta-
cou a importância da prioriza-
ção do trabalho de alfabetiza-
ção em detrimento de discus-
sões satélites.

Doutor Sato inaugura nova escola, com
a presença do Ministro da Educação

A escola atenderá
uma média de 300
alunos, em um
espaço moderno
e inclusivo.
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Os rumos da educação se-
rão ditados pelo novo PME, que
é o instrumento base de políti-
cas públicas educacionais, com
metas e ações definidas com
foco no alcance de níveis cres-
centes de qualidade e equidade
na educação do município

A Prefeitura de Jandira, atra-
vés da Secretaria Municipal de
Educação, convida a população
para debater os rumos da edu-
cação da cidade, através da
construção do Plano Municipal
de Educação (PME).

O Plano Municipal de Edu-
cação de Jandira é o instrumen-

Jandira convida população para debater
os rumos da educação da cidade
to base de políticas públicas
educacionais, com metas e
ações definidas com foco no
alcance de níveis crescentes
de qualidade e equidade na
educação do município, em
todos os seus níveis, etapas e
modalidades.

A audiência pública para de-
bater o novo PME, ocorrerá no
próximo dia 29 de Setembro das
18 às 20 horas, com transmis-
são e debates realizados de for-
ma online, através do  canal ofi-
cial de YouTube da Prefeitura
de Jandira: https://
www.youtube.com/c/Prefeitu-
radeJandiraOficial

O Programa está estrutura-
do em 3 pilares de oferta aos
cidadãos: qualificação empreen-
dedora, formalização e bolsa-
auxílio. Cada bolsa será de R$1
mil (mil reais) pago em duas
parcelas de R$500 (quinhentos
reais).

De acordo com o Prefeito
Dr. Sato:

“investimentos como esse,
são importantes para a valori-
zação do nosso município, acre-
dito que o cuidado com esses
empresários é de extrema im-
portância, eles auxiliam na mo-
vimentação da nossa cidade”

A Prefeitura de Jandira, por
intermédio da Diretoria de In-
dústria e Comércio, anuncia a
liberação de 25 vagas para o
Programa Bolsa Empreendedor
em Jandira.

O Bolsa Empreendedor?é
um programa do governo que

Prefeito Doutor Sato anuncia Programa
Bolsa Empreendedor em Jandira

tem o objetivo inédito de apoi-
ar os empreendedores informais
em situação de vulnerabilidade
do Estado de São Paulo.

A ação está estruturada em
3 pilares de oferta aos cidadãos:
qualificação empreendedora,
formalização e bolsa-auxílio.
Cada bolsa será de R$ 1 mil (mil
reais) pago em duas parcelas de
R$ 500 (quinhentos reais).

Para ter acesso ao progra-
ma, os autônomos devem par-
ticipar de um curso gratuito de
empreendedorismo do progra-
ma Empreenda Rápido, com
frequência mínima de 80%.
Todos também devem obter
formalização como MEI (Mi-
croempreendedor Individual) ou
outra natureza jurídica.

O Programa é aberto a to-
dos os desempregados ou infor-
mais, mas a prioridade é para
mulheres, jovens, pretas(os),
pardas(os), indígenas ou PCD.

Para participar, é necessário:
Ser maior de 18 anos
Estar desempregado
Não constar como empresário, sócio ou administrador de pessoa jurídica inscrita no CNPJ
Morador do Estado de SP
As inscrições devem ser realizadas até o próximo dia 19 de Setembro, e deve ser realizada através

do seguinte endereço: https://www.bolsadopovo.sp.gov.br/portal/BolsaEmpreendedor/index
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Aqui tem! Móveis e planejados
para casa toda. Venha conferir!
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{POLÍCIA!}

Conhecidos como os ladrões
da XRE preta, um deles foi ba-
leado na perna e socorrido para
o PS Vila Dirce

Atualizando e corrigindo a
informação anterior veiculada
em nosso portal de notícias
www.jacidade.com.br, acaba-
mos de receber a notícia que
não foi “fim da linha” para dois
bandidos que pregam o terror
em Carapicuíba nos últimos dias.

Conhecidos como os ladrões
da XRE preta. Os dois margi-

PM (não) mata bandidos que aterrorizaram
Carapicuíba com “arrastões” nos últimos dias

nais estavam na moto quan-
do decidiram assaltar uma
mulher na calçada. Logo
atrás vinha a viatura da PM
que já pressionou os bandi-
dos e acertou um dos bandi-
dos na perna durante breve
tiroteio por policias militares
do 5° BAEP.

A troca de tiros entre PM e
bandidos aconteceu, na noite de
quinta-feira (16), na rua Serra
Parim, no Jardim Planalto.

 A ocorrência foi registrada
no 1° DP.

A Prefeitura de Carapicuíba
inicia neste sábado (18), nos três
polos, a aplicação do reforço da
vacinação em idosos com mais
de 70 anos que tenham recebi-
do a segunda dose há pelo me-
nos 6 meses. Os documentos
necessários são RG, CPF e o
comprovante de vacinação de
Carapicuíba.

Na segunda-feira (20), o
Estádio do Niterói terá fila pre-
ferencial para aplicação da dose
de reforço (sistema drive-thru).
O atendimento continua sendo
realizado de segunda a sexta das
9h às 18h e aos sábados das 9h
às 16h. Os idosos também po-
derão se imunizar em 3 UBSs,
de segunda a sexta das 8h às
16h. São elas: UBS Florispina
de Carvalho, USF COHAB V e
UBS Dom ErcÍlio Turco.

Prefeitura de Carapicuíba inicia aplicação da
dose de reforço em idosos com mais de 70 anos

Vale ressaltar que Carapicu-
íba continua vacinando pes-
soas com 12 anos ou mais,
que ainda não receberam a
primeira dose, basta compa-
recer no Parque do Planalto,
Ginásio Ayrton Senna (siste-
ma a pé) ou drive-thru no
Estádio do Niterói. Os locais
realizam a aplicação da 1ª e 2ª
dose de segunda a sexta-feira,
das 9 às 18 horas, aos sábados
das 9 às 16 horas.

Os idosos que estão aca-
mados, apresentando dificul-
dades ao locomover-se, se-
rão vacinados em casa. Para
esse serviço, caso o idoso
não seja cadastrado nos pro-
gramas de saúde da Prefei-
tura, o familiar deve realizar
cadastro na UBS mais próxi-
ma de sua residência.
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Temos: massa para tapioca | queijo mineiro | suco | pinga vários sabores | cerveja

Quem compra na C&M
economiza de verdade!

Prefeitura de Carapicuíba realizou plantão

psicológico no Terminal Metropolitano
Na sexta-feira, 17 a Prefeitura de Carapicuíba rea-

lizou em virtude do Setembro Amarelo, mês de pre-
venção ao suicídio, atendimento psicológico no Ter-
minal Metropolitano EMTU. O objetivo foi oferecer
suporte para aqueles que estiverem passando pelo lo-
cal e necessitarem de apoio profissional.

No local também foi possível realizar aferição de
pressão, IMC, teste de glicemia e impressão e atuali-
zação do cartão SUS. A ação aconteceu das 10h às
14h.

Em Carapicuíba é possível obter suporte psicosso-
cial (CAPS) em três locais que acolhem e orientam
pacientes que necessitam de ajuda:

CAPS INFANTIL - De segunda a sexta das 7h às
17h - Av. General Teixeira Lott, 318

CAPS AD – De segunda a sexta das 7h às 17h -
Rua José Fernandes Teixeira Zuza, 500

CAPS III – De segunda a sexta das 7h às 19h -
Rua Ângela Perioto Tolaine, 599

Ação fez parte do “Setembro Amarelo”, mês de prevenção ao suicídio
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{VACA FOOD?}

Na quinta-feira, 26/08, Jessica Nel-
son que reside na cidade de Marshfield,
em Wisconsin, nos Estados Unidos
(EUA), compartilhou nas suas redes so-
ciais um momento hilário que vivenciou
na fila do McDonald's.

Vaca é vista dentro de carro
em fila de drive-thru do McDonald's

Mulher flagrou vaca dentro do carro em drive-thru do McDonalds.

(Foto: Reprodução Facebook/Jessica R. Nelson

As coisas mais engraçadas acontecem
nos momentos inoportunos.

E um desses ensejos a americana
presenciou na espera do drive-thru do
fast food, onde a três carros de distân-
cia de um Buick, ela avistou uma vaca
sentada na traseira do carro.

"Eu pensei que era falso no início.
Quem põe uma vaca em um Buick?",
declarou Nelson à Associated Press. "Só
acreditei quando a vaca movimentou a
cabeça"

Acreditem... a vaquinha estava con-
fortavelmente sentada e admirando o
movimento dos carros pela janela.

Incrédula, a mulher não perdeu tem-
po em filmar e compartilhar no seu Fa-
cebook com a seguinte legenda: "Uma
vaca inteira na traseira daquele carro! É
assim que se diz que vive em Wisconsin
sem dizer que vive em Wisconsin", isso
porque o estado é o maior produtor de

laticínios dos EUA.

E assim que o vídeo passou a circu-
lar na web, o homem do carro entrou
em contato com a Jéssica lhe informan-
do que a vaca ainda era um bezerro e
que haviam mais dois que estavam abai-

xo da janela. Socorro!

O dono dos animais explicou para a
americana que havia decidido parar no
local, após tê-los arrematados em um
leilão local, e que não havia tido tempo
para parar em casa e acomodar os filhotes.
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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

A Guarda Civil Municipal,
vinculada à Secretaria de Segu-
rança e Controle Urbano da
Prefeitura de Osasco, foi acio-
nada nos dias 11 e 12/9 para
coibir pancadões em alguns pon-
tos da cidade. Foram apreendi-
das nos dois dias de ações 8
motocicletas, 1 carro, drogas e
dinheiro proveniente da venda
de entorpecentes.

No sábado, 11/9, as equipes
estiveram no Parque Industrial
Anhanguera, onde encontraram
um paredão de som de um car-
ro em movimento. Após disper-
sar o carro e as pessoas que já
se aglomeram no local, os guar-
das encontram uma motocicle-
ta sem placa em frente a uma
residência. Ao perguntarem à
moradora da casa, ela disse que
poderia ser de seu enteado e
autorizou a entrada dos GCMs,
que encontraram drogas e di-
nheiro escondidos em um col-
chão. Os produtos foram leva-
dos para a delegacia, onde hou-
ve apreensão das drogas e a
devolução da motocicleta, que
era produto de roubo, ao pro-
prietário.

Ainda na madrugada de sá-
bado, 11/9, outra denúncia de

Fotos: Arquivo GCM

GCM acaba com pancadões e
apreende motos, carro e drogas

perturbação de
sossego levou os
GCMs a Rua Ve-
neza, onde en-
contraram diver-
sas pessoas com
carros com som
alto e pessoas pi-
lotando motos de
forma inadequa-
da. Na aborda-
gem, uma moto
foi apreendida. O
condutor fazia
manobras perigosas e não pos-
suía CNH.

No domingo, 12/9, denún-
cias à Central de Operações In-
tegradas (COI) informavam so-
bre barulho na Rua Deoclecia-

As equipes foram recebidas
com hostilidade, sendo atingidas
por latas, garrafas e pedras e
precisaram utilizar equipamen-
tos para contenção do distúrbio.
O público foi dispersado e a via
liberada. Foram apreendidos
sete motos e um carro.

Segundo a GCM, só em
agosto foram apreendidos nos
pancadões 22 motos e 3 carros
(roubados ou com irregularida-
des na documentação).

na de Souza, no Jardim Veloso,
onde as equipes da GCM e da
ROMU encontraram cerca de
450 pessoas consumindo álco-
ol, som alto nos carros e con-
dutores fazendo malabarismos
com motos.
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Dando continuida-
de a vacinação dos
adolescentes contra a
Covid, na quarta-fei-
ra, 15/9, a Prefeitura
de Osasco realizou
mais dois Mega Pon-
tos de Vacinação. A
ação também será re-
alizada nesta quinta-
feira, 16/9, na Fito
Zona Sul – Avenida
das Flores, 711 – Jar-
dim das Flores, e no SESI Zona
Norte – Rua Calixto Barbieri,
83 – IAPI.

Para serem vacinados con-
tra o coronavírus, seja nas
UBSs e CAIs ou nas edições dos
Mega Pontos, os adolescentes
precisam estar acompanhados
de um responsável maior de ida-
de e fazer o cadastro no
www.vacinaja.sp.gov.br.

Eliane Camargo de Araújo,
mãe da Isabela Camargo de Ara-
újo, levou a filha, de 13 anos,
para receber o imunizante no
SESI da Zona Norte e contou
como foi a experiência. “Achei
organizado e bem rápido. Nem
fila tinha. Fiquei feliz por ela
receber a 1ª dose e agora estou
na expectativa para a minha 2ª
dose, que será em breve”, dis-
se a moradora do Portal I.

Os Mega Pontos também
estarão em funcionamento nes-
ta quinta-feira, e atenderão dois
públicos: além dos adolescentes
de 12 a 17 anos, seguindo as
recomendações do Ministério
da Saúde, o município aplicará

Osasco realiza Mega Pontos de
Vacinação para adolescentes

Fotos: Marcelo Deck

a 2ª dose da Pfizer para pesso-
as que receberam a 1ª dose da
AstraZeneca até 23/6, sem res-
trição de idade. O imunizante
de Oxford está em falta em todo
o país.

Para receber o imunizante
nos Mega Pontos, os muníci-
pes de ambos os públicos de-
vem fazer o agendamento na
Central 156 (3651-7080) ou
App 156 Osasco. No momento
da vacinação, há necessida-
de de apresentar documento
com foto. Já quem for tomar
a 2ª dose deverá apresentar
também a carteirinha de vaci-
nação com a 1ª dose da Astra-
Zeneca até 23/6.

O prefeito Rogério Lins vi-
sitou os dois Mega Pontos para
conferir o andamento da vaci-
nação. “Estamos muito felizes.
Já são mais de 850 mil doses
aplicadas na nossa cidade”, co-
mentou o chefe do Executivo.

Para vacinação nas unidades de saúde não há necessidade
agendamento

VACINAÇÃO
NAS UBSs e CAIs

O município segue vacinan-
do a população também nas uni-
dades de Saúde. Confira os gru-
pos que estão sendo vacinados
nas UBSs e CAIs:

- 1 ª dose para adolescentes
de 12 a 17 anos;

- Dias 15 e 16/9: 2ª dose da
Pfizer para quem tem entre 50
e 59 anos, e recebeu a 1ª dose
de AstraZeneca de 12/6 a 23/6;

- 3ª dose para 85 anos ou
mais. Nesse caso, o idoso de-
verá ter recebido a 2ª dose há
seis meses ou mais.

O prefeito Rogério Lins visitou os
dois Mega Pontos para conferir
o andamento da vacinação
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Os vereadores de Osasco
aprovaram, por unanimidade,
durante a 21ª Sessão Ordinária,
realizada nesta terça-feira (14),
a Moção 358/2021 em apoio à
campanha Setembro Verde, que
trabalha a conscientização so-
bre a importância da doação de
órgãos e tecidos.

A moção, de autoria da ve-
readora Ana Paula Rossi (PL),
gerou depoimentos emocionan-
tes sobre a importância da doa-
ção de órgãos como forma de
salvar vidas.

“A doação de órgãos pode
mudar a vida de milhares de
pessoas que esperam por um
transplante. Por isso, é impor-
tantíssimo conscientizar as pes-
soas”, disse a autora do docu-
mento.

Ana Paula Rossi, que é
transplantada, contou a sua
experiência como paciente
renal crônica que ficou nove
anos na fila do transplante,
após conseguir um doador.
“Sou muito grata. Hoje es-
tou aqui, totalmente saudá-
vel, com uma vida super ati-
va, graças a uma família com
amor ao próximo”.

Setembro Verde: Vereadores de Osasco
dão depoimentos emocionantes
em favor da doação de órgãos

Falas foram
motivadas por

moção da
vereadora Ana

Paula Rossi

Segundo a parlamentar, as
famílias são as responsáveis por
permitir a doação dos órgãos de
seus entes falecidos – ato que
pode salvar a vida de até oito
pessoas.

Ainda de acordo com Ana
Paula, a família que deseja per-
mitir a doação de órgãos deve
avisar as autoridades e fazer a
autorização. Além disso, o pro-
cesso é custeado pelo SUS e
não há mutilação no corpo após
a e retirada dos órgãos.

Doação salvou quatro vidas
A vereadora Elsa Oliveira

(Podemos) lembrou o quão im-
portante foi a influência da ve-
readora Ana Paula Rossi na épo-
ca em que sua irmã Geni fale-
ceu, aos 40 anos, em decorrên-
cia de um aneurisma cerebral.
Segundo Elsa, a colega de ve-
reança é uma referência para ela
e todos os seus familiares, de-
vido ao exemplo de luta.

“A história da Ana Paula foi
muito forte para a nossa famí-
lia. A gente conversou, assim
como minhas irmãs e minha
mãe, e decidimos doar os ór-
gãos da Geni”, recordou emo-
cionada. De acordo com Elsa,

a doação permitiu salvar ao
menos quatro vidas. “Consegui-
mos doar os dois rins e as duas
córneas”, completou.

Medula óssea
O vereador Laércio Men-

donça (PSD) também usou a
tribuna para contar a experiên-
cia vivida com sua enteada Ma-
ria Fernanda, de 11 anos, que
passa por tratamento de leuce-

mia e necessita de transplante
de medula óssea.

Mendonça encabeçou uma
campanha de doação de sangue
e plaquetas para ajudar Maria
Fernanda e as milhares de pes-
soas que necessitam. “Gostaria
de pedir que todos abraçassem
essa causa, não só da doação
de sangue, mas de plaquetas e
medula. Isso realmente salva
vidas”, concluiu.
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A Câmara Municipal de
Osasco promoveu, na manhã de
quinta-feira (15), a segunda edi-
ção do Programa Nossa Histó-
ria, com o hasteamento das ban-
deiras do Brasil, do estado de
São Paulo e do município de
Osasco.

A atividade aconteceu no
dispositivo da Câmara Munici-
pal de Osasco, localizado na
área externa de seu prédio. Par-
ticiparam do ato vereadores,
servidores públicos da Câmara
e munícipes.

O presidente em exercício
da Câmara de Osasco, verea-
dor Josias da JUCO (PSD),
manifestou satisfação pela ini-
ciativa da Frente Parlamentar
Nossa História, pelo fato de
promover proximidade entre o
público e os atos do legislativo,

Legislativo osasquense realiza
2ª edição do Programa Nossa História

Ato teve
hasteamento de
bandeiras com a
participação de
parlamentares,

servidores munici-
pais e público.

além de resgatar o civismo.

O vereador Batista Comu-
nidade (Avante) hasteou a ban-
deira brasileira. O vereador Car-
mônio Bastos (Podemos) foi o
responsável pelo hasteamento
da bandeira do estado de São
Paulo. Já a bandeira da cidade
de Osasco foi levada ao ponto

mais alto do mastro pela verea-
dora Cristiane Celegato (Repu-
blicanos). Os três vereadores
são membros da Frente Parla-
mentar.

Os vereadores Josias da
JUCO, Joel Nunes (Republica-
nos) e Rogério Santos (PL), res-
pectivamente membros e presi-

dente da Frente Parlamentar,
também participaram do ato.

Nossa História

O programa Nossa História
da Câmara de Osasco é uma re-
alização semanal da Frente Par-
lamentar Nossa História, criada
em virtude dos preparativos para

as comemorações dos 60 anos
de emancipação político-ad-
ministrativa de Osasco e do
bicentenário da Independên-
cia do Brasil, datas que se-
rão celebradas no ano que
vem. Com o hasteamento de
bandeiras, pretende-se estimu-
lar a prática do civismo e da ci-
dadania.

“Pensamos em criar um
instrumento legislativo para
que pudéssemos desenvolver
atividades, eventos para tra-
zer a nossa população de
volta à questão do civismo,
reforçando a importância de
valorização da história”, ex-
plica o vereador Rogério San-
tos, presidente da Frente Parla-
mentar Nossa História.

A edição nº 1 do Progra-
ma Nossa História da Câma-
ra de Osasco aconteceu no
último dia 7 de setembro,
com o hasteamento das ban-
deiras no Dia da Independên-
cia e com homenagens pres-
tadas ao ex-vereador Jair As-
saf, à Ordem dos Emancipado-
res de Osasco e à chefe do Ce-
rimonial da Câmara, a servido-
ra efetiva Mylene Gonçalves.

O presidente em exercício da Câmara de Osasco, vereador Josias da JUCO (PSD), manifestou satisfação
pela iniciativa da Frente Parlamentar Nossa História
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 Uma semana inteira dedicada
à conscientização sobre a prudên-
cia ao volante e respeito às leis
de trânsito será promovida pela
CCR ViaOeste e CCR RodoAnel
de 18 a 25 de setembro. A pro-
gramação da Semana Nacional de
Trânsito nas duas concessionári-
as chama a atenção para os cuida-
dos e o respeito que todos devem
ter para preservar vidas e evitar aci-
dentes nas rodovias e vias urba-
nas.

 Profissionais de segurança
viária das duas empresas atuarão
em locais estratégicos do Siste-
ma Castello-Raposo e do trecho
oeste do Rodoanel para promover
campanhas e interações com o
objetivo de alertar motoristas, ca-
minhoneiros, motociclistas, ci-
clistas e pedestres para uma con-
duta cidadã e responsável no trân-
sito. As iniciativas integram o Pro-
grama de Redução de Acidente de-
senvolvido em parceria com a AR-
TESP (Agência de Transporte do
Estado de São Paulo) e Polícia
Militar Rodoviária (PMRv).

 O coordenador de tráfego da
CCR ViaOeste, Alessandro Perei-
ra, comenta que a programação da
Semana Nacional de Trânsito no
Sistema Castello-Raposo está
bastante diversificada, com im-
portantes interações com o públi-
co que utiliza as rodovias. “Tam-
bém vale destacar as campanhas
que realizaremos em parceria com
departamentos de trânsito muni-
cipais, como é o caso de Soroca-
ba e Barueri, e que são fundamen-
tais para atingir diretamente as
comunidades destes dois impor-
tantes centros urbanos”, enfatiza.

 Nas duas cidades estão pro-
gramadas campanhas educativas
para ciclistas. Além da entrega de
material informativo, serão distri-
buídos kits de café da manhã com
alimentos aos participantes. Os
alimentos serão disponibilizados
em embalagem individual com
produtos industrializados para evi-
tar o manuseio e cumprir os pro-
tocolos de higiene e saúde para
prevenção contra o coronavírus.

 No trecho oeste do Rodoanel,
as equipes da concessionária pro-
moverão principalmente ações
voltadas aos caminhoneiros e
motociclistas. “São dois públicos
que utilizam a rodovia com muita
intensidade. Por isso, organiza-
mos campanhas de conscientiza-
ção que alertam os motoristas de
caminhão sobre os riscos de diri-
gir com sono e também chama-
mos a atenção dos motociclistas
para a importância de pilotar de
forma defensiva e com responsa-
bilidade”, ressalta o coordenador
de tráfego da CCR RodoAnel, Jo-
elson Ferreira.

 Outra importante iniciativa,
promovida em parceria a Conti-
nental Pneus, é a distribuição de
55 mil cartões que medem os sul-
cos dos pneus nas praças de pe-
dágio do Sistema Castello-Rapo-
so e trecho oeste do Rodoanel. O
objetivo da ação é conscientizar
sobre os perigos de dirigir com

CCR ViaOeste e CCR RodoAnel promovem ações
educativas na Semana Nacional de Trânsito

 Campanhas serão
realizadas pelas duas

concessionárias
de 18 a 25 de

setembro em diver-
sas cidades da região

pneus com sulco abaixo do esta-
belecido por lei. Ao longo de toda
a semana também será inserida a
mensagem “Respeito e Responsa-
bilidade. Pratique no Trânsito” nos
painéis eletrônicos das duas con-
cessionárias.

 CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

 Dia 18 (sábado) - Travessia Segura –
Alumínio: campanha educativa para pedes-
tres para conduta adequada ao caminhar e
atravessar rodovias. Local: Passarela do km
76 da rodovia Raposo Tavares, em Alumí-
nio. Horário: das 7 às 10 horas.

Orientação para motociclistas – Osas-
co: abordagem de motociclistas com orien-
tação sobre pilotagem segura e importân-
cia das manutenções preventivas. Realiza-
da em parceria com Polícia Militar Rodovi-
ária. Além de material informativo, serão
entregues kits de higiene com álcool em
gel e flanela. Local: entroncamento do tre-
cho oeste do Rodoanel com a rodovia Ré-
gis Bittencourt, em Osasco. Horário: das 8
às 10 horas.

 Dia 19 (domingo)  - Bike Segura - Ba-
rueri: orientação de ciclistas sobre cuida-
dos ao pedalar e respeito às leis de trânsi-
to. Ação em parceria com Demutran de Ba-
rueri. Serão distribuídos kits de café da
manhã com alimentos aos participantes dis-
ponibilizados em embalagem individual.

Local: Avenida Dib Sauaia Neto, em Barue-
ri. Horário: das 5 às 10 horas.

 Zero Álcool – São Roque: sensibiliza-
ção de motoristas para nunca dirigir após o
consumo de bebidas alcoólica. Local: Pos-
to de serviços no km 57 da Rodovia Caste-
llo Branco, em São Roque. Horário: das 14
às 16 horas

 Mais Vida na Rodovia – Sorocaba:
ação educativa promovida pela equipe de
Atendimento Pré-hospitalar da CCR ViaO-
este com abordagem sobre técnicas de pri-
meiros socorros, além da apresentação de
materiais e viaturas utilizadas em resgate
rodoviário. Local: Praça Carlos Alberto de
Souza, no Bairro Campolim, em Sorocaba.
Horário: das 8 às 12 horas.

 Instrução de Pilotagem – São Paulo:
instrução técnica de pilotagem de motoci-
cletas ministrada pela Polícia Militar Rodo-
viária. Local: refúgio no km 0+390 do tre-
cho oeste do Rodoanel, em São Paulo. Ho-
rário:  das 9h às 12h

 Orientação para motociclistas – Ba-
rueri: abordagem de motociclistas com ori-
entação sobre pilotagem segura e impor-
tância das manutenções preventivas. Rea-
lizada em parceria com Polícia Militar Ro-
doviária. Além de material informativo, se-
rão entregues kits de higiene com álcool
gel e flanela. Local: entroncamento do tre-
cho oeste do Rodoanel com a rodovia Cas-
tello Branco, em Barueri. Horário: das 8 às
10 horas.

 Dia 20 (segunda-feira) Travessia Se-
gura – Barueri: realização de duas campa-
nhas para orientação de pedestres sobre
travessia segura das rodovias com distri-
buição de material informativo. CCR ViaO-
este - Local: passarela do Km 26 da rodovia
Castello-Branco em Barueri. Horário: das 7
às 10 horas. CCR RodoAnel – Local: pas-
sarela do km 15+600 no entroncamento do
trecho oeste do Rodoanel com a rodovia
Castello Branco. Horário: das 6 às 8 horas.

 Check-up de caminhões – São Roque:
verificação dos itens de segurança dos ca-
minhões e orientação sobre manutenção
preventiva. Distribuição de kit lanche para
caminhoneiros. Local: área de descanso no
km 57 da rodovia Castello Branco, em São
Roque. Horário: Horário: das 9 às 16 horas.

Parada do Desabado – São Roque: ação
voltada à saúde emocional dos caminho-
neiros e seus familiares, com espaço para
expor seus sentimentos. Ação desenvolvi-
da em parceria com o Projeto Help. Local:
área de descanso no km 57 da rodovia Cas-
tello Branco, em São Roque. Horário: das
10 às 15 horas.

 Corte de cabelo para mulheres – São
Roque: serviço diferenciado voltado para
as motoristas de caminhão e esposas de
caminhoneiros. Local: base fixa do Progra-
ma Estrada para a Saúde, no km 57 da rodo-
via Castello Branco, em São Roque. Horá-
rio: das 9 às 17 horas.

 Acorda Caminhoneiro – Osasco: abor-
dagem de caminhoneiros no início da ma-
nhã, com o objetivo de alertar sobre os ris-
cos de dirigir cansado ou por muitas horas
seguidas. Local: base da concessionária
localizada no km 16 do trecho oeste do
Rodoanel, em Osasco. Horário: das 5 às 7
horas.

Dia 21 (terça-feira) - Pit Stop para
Motociclistas – Barueri: ação educativa
em parceria com Demutran e Yamaha para
orientação e conscientização dos motoci-
clistas. Local: Alameda Madeira, no Alpha-
ville, em Barueri. Horário: das 10 às 16 ho-
ras.

 Palestra e interação com jovens e fa-
miliares – São Roque: orientação sobre
cuidados ao pedalar, respeito às leis de trân-
sito e cidadania. Ação envolve os jovens
que participam do projeto que oferece au-
las de vôlei através da Ong Vivendo Espor-
te, apoiado pela CCR ViaOeste. Local: Emef
Tetsu Chinone, em São Roque. Horário:
18h30.

 Check-up de caminhões – São Roque:
verificação dos itens de segurança dos ca-
minhões e orientação sobre manutenção
preventiva. Distribuição de kit lanche para
caminhoneiros. Local: área de descanso no
km 57 da rodovia Castello Branco, em São
Roque. Horário: das 9 às 16 horas.

 Acorda Caminhoneiro – Osasco: abor-
dagem de caminhoneiros no início da ma-
nhã, com o objetivo de alertar sobre os ris-
cos de dirigir cansado ou por muitas horas
seguidas. Haverá entrega de kits de higie-
ne compostos por álcool gel e flanela.  Lo-
cal: base da concessionária localizada no
km 16 do trecho oeste do Rodoanel, em
Osasco. Horário: das 5 às 7 horas.

 Travessia Segura – Barueri: campa-
nha educativa para pedestres para condu-
ta adequada ao caminhar e atravessar ro-
dovias. Haverá distribuição de kit higiene.
Local: passarela do km 15+600 no entron-
camento do trecho oeste do Rodoanel com
a rodovia Castello Branco. Horário: das 6
às 8 horas.

 Dia 22 (quarta-feira) - Bike Segura
– Sorocaba: orientação de ciclistas sobre
cuidados ao pedalar e respeito às leis de
trânsito, em parceria com Urbes. Serão dis-
tribuídos kits de café da manhã com ali-
mentos aos participantes disponibilizados
em embalagem individual. Local: Parque das
Águas em Sorocaba. Horário: das 9 às 11
horas.

 Palestra e interação com jovens e fa-
miliares – Sorocaba: orientação sobre cui-
dados ao pedalar, respeito às leis de trânsi-
to e cidadania. Ação envolve os jovens que
participam do projeto que oferece aulas de
vôlei através da Ong Vivendo Esporte, apoi-
ado pela CCR ViaOeste. Local: Centro Es-
portivo Padre André Pieroni, no Jardim Si-
mus, em Sorocaba. Horário: 18h30.

Orientação sobre cinto de Segurança
– Osasco: abordagem de motoristas de
automóveis e caminhões com distribuição
de panfletos e orientação quanto à impor-
tância do uso do cinto, mesmo em trajetos
urbanos ou curtos. Haverá entrega de kits
de higiene. Local: base da concessionária
localizada no km 16 do trecho oeste do
Rodoanel, em Osasco. Horário: das 7 às 9
horas.

Dia 23 (quinta-feira) - Oficia de Sina-
lização Viária – São Roque: orientação
específica para caminhoneiros, com apre-
sentação das técnicas de sinalização para
situações de emergência em rodovias. Lo-
cal: área de descanso no km 57 da rodovia
Castello Branco, em São Roque. Horário:
das 17h às 18h30.

Pit Stop para Motociclistas – Barue-
ri: abordagem de motociclistas com orien-
tação sobre pilotagem segura e importân-
cia das manutenções preventivas. Local:
pedágio do km 20 da rodovia Castello Bran-
co, em Barueri. Horário: das 9h às 12 horas.

 Acorda Caminhoneiro – Osasco: abor-
dagem de caminhoneiros no início da ma-
nhã, com o objetivo de alertar sobre os ris-
cos de dirigir cansado ou por muitas horas
seguidas. Haverá entrega de kits de higie-
ne compostos por álcool gel e flanela.  Lo-
cal: base da concessionária localizada no
km 16 do trecho oeste do Rodoanel, em
Osasco. Horário: das 5 às 7 horas.

 Dia 24 (sexta-feira) - Orientação para
evitar queimadas nas rodovias e consumo
de álcool por motoristas – Itapevi: Aborda-
gem educativa e distribuição de panfletos
aos motoristas. Locas: pedágio do km 33
da rodovia Castello Branco, em Itapevi.
Horário: das 15 às 17 horas

 Pit Stop para Motociclistas – Itu: abor-
dagem de motociclistas com orientação de
pilotagem segura e importância das manu-
tenções preventivas. Local: pedágio do Km
74 da rodovia Castello Branco, em Itu. Ho-
rário: das 7 às 10 horas.

 Pit Stop para Motociclistas – Barue-
ri: campanha promovida pela CCR Rodo-
Anel em parceria com a Yamaha para orien-
tações sobre pilotagem segura. Também
será realizado check-up dos principais itens
das motocicletas. Local: praça de pedágio
no km 15 do trecho oeste do Rodoanel, na
interligação com a rodovia Castello Bran-
co. Horário: das 10 às 16 horas.

 Dia 25 (sábado) -  Bike Segura - Ara-
çariguama: orientação de ciclistas sobre
cuidados ao pedalar e respeito às leis de
trânsito. Local: posto de serviços no km 48
da rodovia Castello Branco, em Araçarigua-
ma. Horário: das 6 às 9 horas.

 Celular ao volante e cinto de segu-
rança – São Roque: conscientização de
motoristas e entrega de material informati-
vo sobre riscos de utilizar o celular ao diri-
gir e sobre a importância do uso do cinto
de segurança por todos os ocupantes dos
veículos. Local: posto de serviço no km 57
da rodovia Castello Branco, em São Roque.
Horário: das 12 às 15 horas.

 Orientação para motociclistas – Ba-
rueri: abordagem de motociclistas com
orientação sobre pilotagem segura e impor-
tância das manutenções preventivas. Rea-
lizada em parceria com Polícia Militar Ro-
doviária. Além de material informativo, se-
rão entregues kits de higiene com álcool
em gel e flanela. Local: entroncamento do
trecho oeste do Rodoanel com a rodovia
Castello Branco, em Barueri. Horário: das 8
às 10 horas.
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{ATUAÇÃO DA DEPUTADA}

O Prefeito de Itapevi, Igor
Soares (PODE), comentou em
uma rede social da Deputada Fe-
deral e Vice-Presidente Nacio-
nal do PSDB, Bruna Furlan, que
a parlamentar já destinou qua-
se R$ 10 milhões para o muni-
cípio de Itapevi.

"O recurso mais recente que
a deputada destinou ajudará
nossa cidade a implantar o novo
Pronto Socorro do Camargo".
Escreveu Igor!

Já a deputada que visitou
Itapevi na última semana
destacou o grande trabalho
do prefeito e que Igor é co-
nhecido por ser um grande po-

Deputada Federal Bruna Furlan

destina R$ 10 milhões para Itapevi

Prefeito de Itapevi, Igor Soares (PODE), e Bruna Furlan, deputada
federal e vice-Presidente Nacional do PSDB

lítico de conciliação.
"É um grande amigo que

me encheu de alegria ao fa-
lar sobre o quanto meu pai o

inspirou. Estamos sempre
trabalhando juntos." Con-
cluiu a Bruna Furlan em sua
postagem!

Pelé piora e volta para UTI
do Hospital Albert Einstein

{REI DO FUTEBOL}

Na sexta-feira (17), Pelé re-
tornou para a Unidade de Tera-
pia Intensiva (UTI), após um
refluxo, no Hospital Albert Eins-
tein, em São Paulo. Por outro
lado, o quadro segue instável e
a medida foi protocolada para

um monitoramento mais próxi-
mo do estado de saúde.

Na última terça-feira (14),
Pelé havia deixado a UTI para
seguir a recuperação em um
quarto do hospital. Em segui-
da, chegou a publicar em suas

redes sociais agradecendo o ca-
rinho e mensagens de fãs.
Além disso aproveitou para
destacar que estava disposto
"para jogar 90 minutos, mais
a prorrogação" e que "esta-
remos juntos em breve".

Pelé apresenta piora e retorna para UTI do Hospital Albert Einstein

Prefeitura de São Paulo
autoriza preparativos
para o Carnaval 2022
Isso não significa que a realização do Carnaval
já esteja autorizada; entenda

{CARNAVAL 2022}

A Prefeitura de São Paulo
autorizou o início das medidas
administrativas e dos preparati-
vos para a realização dos desfi-
les das escolas de samba e das
celebrações do Carnaval 2022
no Sambódromo do Anhembi.

A autorização foi publicada
no Diário Oficial da última quar-
ta-feira (15).A medida foi toma-
da após uma reunião da São
Paulo Turismo (SPTuris), em-
presa que administra os even-
tos na cidade de São Paulo, com
representantes da Liga Indepen-
dente das Escolas de Samba de
São Paulo.

Segundo a Liga, a decisão
foi previamente estudada por
comissões criadas pela prefei-
tura em julho deste ano. Isso
não significa que a realização do
Carnaval já esteja autorizada. O
que foi permitido é o início da
preparação para o evento, já
que o Carnaval ainda vai depen-
der de uma autorização dos ór-
gãos municipais de saúde e de

que, pelo menos, 70% dos pau-
listanos já estejam vacinados.

“Saliente-se que a realização
do referido evento estará con-
dicionada à verificação, no cor-
respondente período, das con-
dições epidemiológicas relativas
à pandemia da covid-19 favo-
ráveis e viabilizadoras a tanto,
conforme entendimento das au-
toridades sanitárias competen-
tes”, diz o texto do Diário Oficial.

Neste ano de 2021, o Car-
naval foi cancelado na cidade
de São Paulo por causa da pan-
demia de covid-19. Mas com o
avanço da vacinação e uma
melhora dos indicadores neste
momento, há uma perspectiva
mais positiva para que ele pos-
sa ser realizado em 2022. Mas
além de depender do cenário da
pandemia, o decreto também
exige que sejam seguidos os
protocolos sanitários que esta-
rão em vigor no ano que vem.
O Carnaval 2022 ocorre no dia
1° de março.
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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!!


